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Beuselinck Tom
04/10/1977
Meirelos 22
9800 Deinze
+32.473462633
tom@tombeuselinck.be
Belg
Man
Ongehuwd, samenwonend en 1 dochter en 1 zoon

Opleiding
Hoger Onderwijs



Campus BME-CTL Hogeschool Gent






Industrieel Ingenieur Informatica
Diploma: 2000-2001
Resultaat: Voldoening
Eindwerk:
Een Persistence System voor JAVA Objecten binnen een RDBMS.
In opdracht van Frédéric GILBERT Consultant CAST Benelux



Universiteit Gent





1ste Kan. Licentiaat Informatica
Diploma: 1995-1996
Resultaat: Niet Geslaagd

Secundair Onderwijs



Sint-Hendrikscollege (Deinze)





Latijn-Wiskunde
Diploma: 1994-1995
Resultaat: 76%

Werkervaring
Solutions-2 – Bachte-Maria-Leerne / Deinze (05/2015 - ...)







Periode: 1 mei 2015 - ...
Website: http://www.solutions-2.be
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: Senior .NET Developer / BI Developer
Projecten/Taken:






Bouwen van online BI tools (asp.net, jquery, D3 charts, …)
Project management: planning + project communicatie met de eindklant
Teamlead van een team van 4
Rapportering aan de zaakvoerder

CHILI Publish - Erpe (03/2014 – 04/2015)







Periode: 1 maart 2014 – 30 april 2015
Website: http://www.chili-publish.com
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: Senior .NET Developer
Projecten/Taken:



Bouwen van een web-based text editor die geïntegreerd kan worden in web-applicaties van klanten
“CHILI publisher, is a breakthrough document editing solution that’s making digital publishing easier, more efficient and more intuitive for our clients around
the world. It’s simple to set up, browser-based, and our customers can offer CHILI publisher as an easy-to-manage, scalable SaaS technology to their own
clients.”






Implementeren van tekst en teken functions in C#,
Testing generated javascript
Debugging Software & complexe algoritmes
Code generation

BimSoft NV - Kuurne (01/2013 – 2/2014)







Periode: 21 januari 2013 – 28 februari 2014
Website: Tracewise
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: Analist-Programmeur
Projecten/Taken:








Project Management
Technische analyses voor winform projecten, webapplicaties en scanner toepassingen
Teamlead van Oegandese programmeurs
Implementatie met .NET technologie en SQL
Track & trace software voor de voedingssector (Duvel, Delhaize, …)
Immowebsite

BOSTOEN Group NV - Gent (09/2012 – 01/2013)







Periode: 10 september 2012 – 18 januari 2013
Website: BOSTOEN
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: ICT Analist, Project Manager
Projecten/Taken:






Je wordt tewerkgesteld binnen de Dienst Logistiek - departement ICT
Je zorgt voor de nodige afstemming met alle betrokken partijen, zowel binnen Bostoen als ICT.
Je werkt mee in de verschillende projecten binnen de Bostoen Group en brengt de behoeften in kaart.
Je vertrekt vanuit de user requirements om functionele analyses en technische designs te maken voor de projecten met de meest effectieve en efficiënte
oplossing.



Je maakt zowel business analyses voor custom development als voor pakket gebaseerde oplossingen. In dit laatste geval behoort ook de uitvoering van gap
analyses tot jouw verantwoordelijkheid.








Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de integrator voor een correcte implementatie en programmering.
Tijdens de planningsfase van een project werk je mee aan de business case en help je bij het concretiseren van scope en workload.
Je analyseert business gerelateerde change requests en issues tijdens de uitvoering van het project.
Je staat in voor het onderhoud van de bestaande toepassingen alsook voor de bijstand aan de gebruikers van deze toepassingen.
Je doet de review van de functionele designs en de testanalyse.
Je zorgt voor een goede kennisoverdracht door het verzorgen van communicaties met business, samenstellen van handleidingen en opleidingsdocumentatie
en het geven van opleidingen.







Je beantwoordt vragen van Business die betrekking hebben op de ICT context. Je vormt samen met je collega’s de brug tussen Business en ICT.
Je biedt ondersteuning bij productieproblemen.
Je werkt samen met de IT-helpdesk coördinator, verantwoordelijk voor de ‘hardware’
...

COMBELL Group NV - Gent (05/2006 – 08/2012)







Periode: 1 mei 2006 – 30/08/2012
Website: COMBELL
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: Senior .NET ontwikkelaar, Teamlead, Technisch Analist, Systeem/DB Architect
Projecten/Taken:











Interne automatisatie van bedrijfsprocessen
Facturatie systeem
Bestel systeem
Product management/ Prijsinstellingen
Statistieken
Epp, SDP protocol (domeinregistraties)
Technische analyse op basis van functionele analyse
Evaluaties en functionering van .net teamleden
...

Pauwels Consulting - Gent/Diegem (07/2005 - 04/2006)







Periode: 18 juli 2005 - 30 april 2006
Website: Pauwels Consulting
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Functie: Consultant Application Services.
Projecten:
1.

Project GROEP T (CAPGEMINI)




18 juli 2005 - 18 november 2005
Ontwikkeling van een volledig nieuwe HRM-applicatie (T-GNOS applicatie) voor alle t-kantoren voor het beheer van werkgevers, arbeidscontracten,
verloning, werknemers en eigen personeel. Op basis van door analisten opgemaakte 'use cases' worden in een iteratief ontwikkelingsproces
deelcomponenten van de applicatie ontwikkeld.



Takenpakket:
1.

ServerSide development (C#):




2.



creatie van verschillende orchestraties en de bijhorende xsd schema's + generatie webservices (Biztalk server)
ontwikkeling in .net van de serverside entiteiten

ClientSide development (VB):


3.

stored procedures voor MS SQL server schrijven

winforms volgens het MVC pattern

Testing:



nunit

Scope:
Visual Studio .net, MS SQL server, Biztalk Server, MS Visual Source safe, XSLT, NUnit

2.

Brokerwebsite (SOLVUS - Beaver IT)




21 november 2005 - 23 december 2005
Ontwikkeling van een brokerwebsite, waar verschillende interim kantoren zich op kunnen inschrijven en bieden op vacatures. Implementatie binnen een
intern ontwikkeld framework (SENS framework). Multi layer applicatie.



Scope:
Visual Studio .net, Biztalk Server, MS Visual Sourcesafe, XML, XSLT, Webservices, Oracle DB

3.

Asp.net applicatie (RIZIV - Centric)





9 januari 2006 - 30 juni 2006
Ontwikkeling van een dossieropvolgingssysteem voor de dienst geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV.
Scope:
Visual Studio .net 2003 & 2005, NHibernate (O/R mapping tool), MS Visual Sourcesafe, XML, Webservices, W4 (workflow tool), NUnit, DB2

PointX NV/Indiegroup - Kortrijk (03/2002 - 05/2005)







Periode: 18 maart 2002 - 17 juli 2005
Website: Indiegroup
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Indiegroup is een multimediabedrijf en ontwikkelt online (websites, intranet toepassingen) en offline (cdrom) applicaties.
Takenpakket:
1.

80% Analist-Programmeur van webtoepassingen.




2.



Bepalen van de architectuur en het design van het product op basis van de funcionele analyse.
Ontwikkeling, configuratie, testing en integratie van de verschillende onderdelen van het product.
Meewerken aan functionele, technische en conceptuele analyse.

20% Project-Management:



Project-analyse, project-planning, contact met de klant, opstellen project-team

Scope:
Asp (jscript + vbscript), ASP.NET in Visual Studio .net, MS SQL server, Dreamweaver, MS Visual Source safe, XSLT, XML, HTML

Compelec NV - Zulte (07/2001 - 03/2002)





Periode: 1 juli 2001 - 8 maart 2002
Bediendecontract voor onbepaalde duur.
Ontwikkeling van een CAD/CAM systeem met specifieke functies voor de textielsector + installatie ter plaatse. (Borland C++ omgeving)

Kennis
Huidige actieve kennisgebieden









C# .NET (winforms, asp.net, ado.net, OOP, …)
MS SQL Server (T-SQL, stored procedures, ...)
XML, XSL, HTML, DHTML
javascript
Web services, Web toepassingen, Win Forms, Win Services
Visual Studio 2012 en 2013 (.NET 2.0, 3.5, 4.0, 4.5)
SVN, TFS

Overig
Zelfstandig in bijberoep





Sinds 2002
BTW-nummer: BE 0676.345.861
Ik werk enkel aan eigen projecten





De voetbalmarkt
www.devoetbalkenner.be
www.babynamengids.info

Hobby's






Voetbal .
Joggen, Fietsen
Tennis, tafeltennis, ping-pong
Lezen

Mobiliteit



Ik beschik over een rijbewijs B.

Talen

spreken

schrijven

lezen

begrijpen

Nederlands

ZG

ZG

ZG

ZG

Frans

M

G

ZG

G

Engels

G

G

ZG

ZG

ZW

M

M

Duits

ZW

ZG = zeer goed, G = goed, M = matig, ZW = zwak

