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(+32) 468 18 44 13
vancroonenburg@gmail.com
www.vancroonenburg.be
3 november 1985
statiestraat 29A
9180 moerbeke-waas
belgië

talen

software

mei 2016 - ...
strabag belgium, algemene bouwonderneming
züblin nederland, algemene bouwonderneming
projectingenieur - afdeling central services
jan 2009 - …
vancroonenburg katrien, ingenieur-architect
augustus 2011 - oktober 2014
f. van de cappelle en zn, algemene bouwonderneming, gent
projectmanagement en tijd-, kost- & kwaliteitscontrole
calculatie en algemene coördinatie van projecten
mei 2010 - juni 2011
sequir bvba, bouwcoördinatie en ingenieurs, gent
projectmanagement en tijd-, kost- & kwaliteitscontrole
studie en uitwerking van projecten (stabiliteit - technische installaties)

profiel

interesses

okt 2008 - mei 2010
EGUS cvba, architecten en ingenieurs, gent
educatie

september 2012 - ...
lederbewerking - handtassen & accessoires
lederbewerking - schoenen
september 2015 - december 2016
webdesign, syntra
september 2012
opleiding VCA veiligheid voor leidinggevenden confederatie bouw
2003 - 2008
burgerlijk ingenieur-architect, optie bouwtechniek en architecturaal ontwerp
universiteit gent
scriptie ontwerpmethodologie voor lage energiewoningen adhv softwaretools
energie-efficiënt ontwerp van 24 sociale woningen, antwerpen
integratie van het BIM-principe (uitwisseling digitale bouwinformatie)
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nederlands
engels		
frans		
duits		
spaans		

++++ lezen
+++ lezen
++ lezen
++ lezen
+
lezen

++++ spreken
+++ spreken
++ spreken
+
spreken
+
spreken

++++ schrijven
+++ schrijven
++ schrijven
+
schrijven
+
schrijven

modellering
++++
AutoCAD (2D,3D)
++++
Revit Suite (architecture / MEP / structure)
++
Sketch Up, Vectorworks
grafisch
++++
Adobe Suite (Photoshop / Illustrator / InDesign),QuarkXpress Passport
+++
HTML/CSS Notepad++
analyse
+++
EPB (energie)
+
IES Virtual Environment / Ecotect / TRNSYS (energie & akoestiek)
++
Diamonds / PowerPlate / PowerFrame (constructie)
basis
++++
MS Office
+++
MS Project
teamspeler en sociaal
harde werker en leergierig
creatief en zelfstandig
grafisch ontwerp
kunst
lederbewerking, fotografie, tekenen en schilderen
muziek
dwarsfluit en piano
sport		
dans, zwemmen
2008 - …
freelance grafisch ontwerp
iov verenigingen, kleine ondernemingen en particulieren
2006 - 2009
lid van BEST
(Board of European Students of Technology)
grafisch verantwoordelijke en organisator van events
2006 – 2008
lid van IAESTE
(International Association for the Exchange of Student for Technical Experience)
grafisch verantwoordelijke
2006 - 2007
lid van het organisatieteam Student KickOff Gent
grafisch verantwoordelijke
2005 - 2008
bestuurslid van de organisatie voor ingenieursstudenten
verantwoordelijke interne relaties
persverantwoordelijke, eindredacteur magazine ’t Civielke, met een
oplage van 8000 stuks per jaar
2003 – 2008
lid van de organisatie voor ingenieursstudenten
coordinator decor toneelvoorstelling
		

