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Gershon Lehrer
B░░░░░░░ ░░░ bus ░░, B-2018 Antwerpen, België
tel.: +32-(0)3-281.░░.░░ mobiel: +32-(0)477-░░░.░░░
e-mail: Gershon.Lehrer@Gmail.com

Profiel
Na een ruime ervaring op het gebied van Customer Support te hebben opgedaan, heb ik onlangs besloten
om een carrièreswitch te maken als Mobile Apps Developer. Daarvoor heb ik gemotiveerd een intensieve
bijscholing (“Ontwikkelaar Mobiele Applicaties”) gevolgd via Brunel en ßeta.
Op lange termijn wil ik blijven leren en mijn kennis blijven verruimen in het domein van application
development, Verder wil ik graag werken met de nieuwste High-Tech bevindingen en uitvindingen die op de
markt uitkomen.

Relevante ervaring / training
Apr. 2016 – Aug. 2016

Voltijdse bijscholing als Mobile Apps Developer
Bestudeerde onderwerpen:
- Java, SQL, JDBC, hibernate, Spring, JUnit, html, css, javascript,
AngularJS, servlets, Vaadin, SCRUM, Android, iOS, etc.

Mrt. 2015 – Feb. 2016

Webmaster bij Oscare VZW (Vrijwilligerswerk)
Taken:
- Beheren en up-to-date houden van de bestaande websites van
Oscare VZW

Nov. 2008 - Sep. 2014

Customer Support Engineer voor internetbankier- toepassingen bij
S1 / ACI Worldwide (www.aciworldwide.com)
Gebruikte IT- technologieën: Microsoft Windows Systemen, Unix,
DB2, Microsoft SQL Server, SQL.
Taken:
- Eerste- en tweedelijns hulp aan klanten (voornamelijk banken met
eigen helpdesks) die met internetbankier-pakketten werken.
- Oplossen van problemen en bugs waar de helpdesks van de banken
zelf niet uitkomen.
- Samenwerking met teams in India (derdelijns, programmeurs en
QA) en de VS (Hosting en Core developers).
- Validaties na software upgrades.

Sep. 2005 - Nov. 2008

Helpdeskagent voor het reservatiesysteem van Worldspan
(www.wspan.com) bij Techteam Global
Gebruikte IT- technologieën: Microsoft Windows Systemen, GDS,
Netwerken voor eindgebruikers, Printers.
Taken:
- Eerstelijns hulp aan reisagentschappen die werken met
reisreservatiesystemen (Galileo, Worldspan).
- Probleemanalyse. Bij bugs delegeren naar juiste afdelingen voor
verdere analyse (tweedelijns en hoger).
- Telefonisch technische hulp verlenen aan gebruikers van aan de
Travelport systemen gekoppelde randapparatuur.

2005

Vertalen van het programma HandWallet (░░░░░░)

2005

Website-beheerder van www.fondswerving.nl. (Nederland)
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Persoonlijke skills
•
•
•

Oplossingsgericht, analytisch
Leergierig, gemotiveerd
Flexibel, stressbestendig

Opleiding
2005-2008

Vervolg van de opleiding graduaat-informatica
“CVO-college”, Antwerpen

2004-2005

Een aantal losse ICT cursussen i.v.m. programmatielogica
“░░░-College”, ░░░░░░░░, ░░░░░░

2003-2004

Eerste jaar van de opleiding graduaat-informatica
“CVO-college”, Antwerpen

1999-2000

A.S.O.
░░░░░░░░, ░░░░░░

1996

Voltooiing van het 2 de jaar van de 2de graad
“░░░░░░ ░░░░░░”, Antwerpen

Talenkennis
Nederlands

Niveau: Moedertaal

Engels

Niveau: Zeer goed

Frans

Niveau: Basis

Hebreeuws

Niveau: Zeer goed

Personalia
•
•
•

Interesses en hobby´s: reizen, skiën, genealogie, computers, studeren.
░░ jaar, ░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.
Rijbewijs B
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