Profiel
Het fascineert mij om mensen op een respectvolle manier van
dienst te zijn, met open systemen, open software en een open
mind.

Frederik De Kegel
ADRES

Derrevoortstraat 30
1760 Roosdaal

Wat mij echt energie geeft, is om met weinig middelen, veel te
doen. Dit ligt ook in lijn met het broodnodige ecologische
bewustzijn. Ook hier kan technologie helpen, zeker open
technologie.
IT systemen moeten op de achtergrond aanwezig zijn, m.a.w.
mensen moeten hun ding kunnen doen, zonder
tegensputterende technologie. Dan pas ben ik tevreden.

TELEFOON

(0477) 56 48 47
E-MAIL

Als persoon ben ik in het begin wat afwachtend, maar na
verloop van tijd verdwijnt dit.

frederik.de.kegel@gmail.com

Werk ervaring

WEB

SOFTWARE ENGINEER BIJ COLRUYT GROUP, HALLE - 2007 - HEDEN

www.ghoti.be

Als software engineer sta ik in voor het programmeren van
nieuwe toepassingen en het onderhouden, aanpassen en
problemen oplossen aan bestaande toepassingen voor
Dreamland. Als wacht ben ik enkele keren per jaar oproepbaar
voor het gehele Colruyt systeem.
Vertrekkende van een functionele analyse moeten we de
business requirements opstellen, het design maken en van
daaruit programmeren.
IT AFDELING, FEDERALE POLITIE, BRUSSEL - 2002 - 2007

Ik stond in voor het goed functioneren van het volledige
computerpark van de logistieke tak bij de Federale politie.
Ook aan de interne en externe (voor de lokale politie) bestel
website van deze dienst heb ik geprogrammeerd in vb .net en
Delphi.
DOLMEN IP (NU INTRION), HUIZINGEN - 2000 - 2002

Als delphi programmeur automatisatie projecten in de
logistieke sector.
TECHNIEKER BIJ VCD DEVROEDE, HALLE - 1998-2000

Installatie, herstelling en onderhoud van computers, printers,
netwerken, ...

Talenkennis
Nederlands is mijn moedertaal, het Engels en Frans zijn geen
probleem.

Opleiding
Don Bosco Halle, A2 Elektrotechnieken, in 1998
Eindwerk: PLC gestuurde goederenlift.
VTI Aalst - CVO, Grad. Informatica - programmeren, in 2004
Eindwerk: Digitale besturing van modeltrein train.ghoti.be

Vaardigheden
Mijn carrière is begonnen als technieker bij VCD Devroede in
Halle. Hier heb ik geleerd wat het inhoudt om computers,
printers, netwerken enz. te installeren, te onderhouden en te
herstellen.
Om dit te kunnen bewerkstelligen was de cursus Windows NT
4 en Windows 2000 pro en server een must.
Als volgende stap ben ik bij Dolmen IP gestart als junior
programmeur in Delphi. Hier heb ik de opleiding voor Delphi 5
advanced kunnen volgen.
Bij de Federale politie heb ik deze 2 ervaringen gedurende 5
jaar kunnen combineren. Ook stond ik mee in voor het
installeren en onderhouden van de Linux servers bij de
logistieke directie, alsook voor de programmatie van de interne
en externe (bestel)website, alsook de uitzonderlijke
synchronisatie methode tussen deze.
In het kader hiervan heb ik verscheidene cursussen Linux, .net
en asp.net gevolgd.
Op dit moment werk ik bij Colruyt Group Services als Software
Engineer. Specialiteit: Mainframe, Object Star (Tibco).
Hierbij is in team werken een must, afgewisseld met
ombudsdienst en wachtdienst, wat veel ad-hoc en
uitzoekingswerk in oude systemen meebrengt.
Verder heb ik niet stil gezeten op persoonlijk vlak. Ik heb mijn
kennis van C, C++, Objective C en Delphi blijven
onderhouden. Thuis heb ik ook enkele Debian servers, gebruik
ik intensief MacOSX en via virtualisatie verscheidene andere
besturingssystemen, waaronder Windows(XP-7), Linux, ...

Tot slot
Ik breek graag een lans voor Open Source toepassingen en
ondersteun familie, vrienden en collega's hierin, er is altijd wel
een oplossing te vinden, voor elk probleem, hoe groot of klein
ook.
Hierbij uiteraard niet uit het oog verliezend dat bestaande
systemen niet zonder meer te vervangen zijn.

Hobby’s en sociaal vlak
• 2de jaar Piano
• Fotografie
• Modeltreinen (Digitale besturing)
• Elektronica
• Natuurpunt
• 13 jaar Toneel gespeeld
• 3 jaar KAJ en 2 jaar CREFI

Referenties
Enkele websites die door mij worden onderhouden:
ghoti.be

Eigen website,
hier probeer ik vanalles uit.

mdkvzw.be

Website van Martin De Kegel vzw,
Sri Lanka.

triangel-olvlombeek.be

Website school de in ons dorp,
waar mijn kinderen naar toe gaan.

dyslexia.ghoti.be

Eindwerk van mijn vrouw,
het programma heb ik geschreven.

ccd.ghoti.be

Eigen geschreven tool, die ik voor
de Politie heb geschreven.

