Tom Vanstraelen geboren te Hasselt op 27-07-1976
Woonachtig in de Snapperstraat 55 – 3511 Kuringen
Getrouwd met Nancy Vanloffelt (zorgkundige) en samen hebben we een dochter van 7 jaar.
In het bezit van een auto, rijbewijs B en van een attest van goed gedrag en zeden, niet-roker.

bereikbaar op_

Studies_

Gsm: 0476/270 881_ of na 18 uur 011/250 200_ tom@straelen.be

Dag onderwijs CVO_
Getuigschriften_

Computer- en netwerktechnieker 2013
Elektriciteit
Getuigschriften via vdab webleren behaald_
CCNA 1-4
Getuigschrift via CVO behaald _
Autodesk Inventor - 3D printing op dinsdag avond.
Hoger secundair onderwijs_ Publiciteit – Etalage 4de jaar KTA2 Hasselt
Publiciteit – Grafiek 5de-6de jaar KTA2 Hasselt
Publiciteit – Illustratie 7de jaar specialisatie KTA2 Hasselt
Getuigschrift bedrijfsbeheer
1997 afgestudeerd_

Tijdelijk werk_
_

2014 tot 2015 Canon als printroom medewerker in een digitale drukkerij te Hasselt.
Bedienen van een inpak enveloppe machine, printers en snijmachine.

_

2013 tot 2014 Computerwinkel - PC-technieker. (2 maanden)
Functies in het bedrijf_
Computers en laptops repareren soft- en hardware matig , formatteren en her installeren,
Spy- en Malware verwijderen, RMA's opsturen, Hulp op afstand, SBS 2011 server bouwen
en gaan leveren. Verkoop.

_

_

_

_

Stage_
2013 Eurosys Business center te Zonhoven.(6 weken)
Functies in het bedrijf_
Opzetten van ESXI server, terminal server group policy. Meegaan met techniekers.
Onderhoud aan servers door het volgen van een service plan. Opzetten van opendeurdag.
Depannage aan servers oplossen. Server rekken herpatchen. Wireless configureren en uitmeten.
Vast werk_
2006 tot 2012 Ballien-Maris als rotatiedrukker in een offsetdrukkerij te Hasselt. (ontslag wegens economische crisis)
Functies in het bedrijf_
Het bedienen van een 4-kleuren offset rotatiepers Heidelberg Web 8 A2 formaat.
met complete afwerking in de lijn : vouwen, snijden en lijmen.
Machine was voorzien met automatisch druk-, vouw- en snijregister.
Onderhouden van de pers zo ook de kleine reparaties.
Rijden met rollen heftruck, indraaien van paletten, mee helpen aan de inpak- en snijmachine.
2005 tot 2006 Disco print als vellendrukker in een Drukkerij te Herk-De-Stad. (ontslag wegens reorganisatie)
Functie in het bedrijf_
Drukken op een Ryobi 3304h 5-kleuren offsetmachine. Snijden van papier, uitponsen van vormen.
1998 tot 2005 Sentinel als zeefdrukker en headset drukker in een databedrijf te Wellen. (failliet)
Het bedrijf perste bedrukte en verpakte cd's, dvd's, printables, diskettes en zip-drives.
Functies in het bedrijf_
Troubleshooter bij het zeefdrukken.
Het bedienen en onderhouden van een cd-zeefdrukmachine.
Lid van de brandweerploeg.

Referenties _ Patrick Ballien bestuurder van drukkerij Ballien-Maris.
patrick@baillien-maris.be – 0497/33 29 22
Werner Leduc Expert System Engineer bij Eurosys NV
werner.leduc@eurosys.be – 0474/96 36 22
Lea Kenens Site Supervisor bij Canon.
Lea.kenens@canon.be – 0497/61 59 23
Kennis van_
_ Besturingssystemen PC en GSM :

Windows XP, Vista, 7, 8, 10, MAC OSX, Linux Mint, iOS, OVI.

_Programma's :

Internet explorer, Google chrome, Firefox, Outlook Express, Evernote, MS
Office, Openoffice.org, Ccleaner, Dropbox.

_Beveiliging :

Adw Cleaner, AVG, Microsoft Security Essentials en Symantec antivirus.

_Remote controle :

TeamViewer 11, mRemoteNG, Remote desktop, iLO.

_Virtualisatie en Synology :

Citrix Xenserver, Xen App, VMware, Oracle VM VirtualBox, Daemon tools, DSM.

_Specifieke programma's :

Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat reader, scannen.

_3D :

Cura, Makerbot, Autodesk Inventor Professional 2016

Ervaring met_

Verhelpen van hard- en software problemen bij de oudere generatie.
Computers formatteren en configureren. Beheren van mijn Synology.
IT ondersteuning geven aan een kleine KMO thuis in de straat.
Het plaatsen en beveiligen van kleine thuisnetwerkjes.

Internet_

FaceTime_
Facebook_
LinkedIn_

tom@straelen.be
facebook.com/Kuifmans
Tom Vanstraelen

Hobby's _

Fietsen in het groen met de app Strava. Tekenen in 3D.
Computers herstellen voor vrienden en verre kennissen, configureren en tweaken.
Autocross gereden bij de bond uacvb.com en het herstellen en prepareren van mijn racewagen.
Ski-instructeur gediplomeerd door BVSI sinds 1994. Amateur karting met vrienden.

Bereid tot_

Verdere opleidingen, vervolmaking en thuisstudie.

