
Curriculum Vitae: Christophe Mestdag

Wie ben ik ?

adres: Waterstraat 21
8930 Rekkem/Menen

email: christophe.mestdag@gmail.com
tel: +32 478 960 965
◦ Kortrijk op 22 Augustus 1985

Rijbewijs B sinds 2003.

Hoe zie ik mijn ideale job ?

Een uitdagende job, waarbij regelmatige internationale verplaatsingen mij helemaal
niet afschrikken en waarbij ik mijn opgedane technische kennis in het energiewezen kan
toepassen. Een job ook waarbij ik, in teamverband, kan meewerken aan projecten.
Tenslotte ook een werksituatie waarin ik mij verder kan ontplooien als ingenieur.

Wat is mijn opleiding ?

2007-2009 Master in de Ingenieurswetenschappen: Energie
Specialisatie: Elektrische Energie
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
Master Thesis: Hybridisatie van actieve en passieve filters

2003-2007 Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde (KUL)
Minor in de Elektrotechniek

1997-2003 Latijn-Wiskunde (8u Wiskunde)
Don Boscocollege, Kortrijk

Wat zijn mijn extracurriculaire activiteiten ?

Onderwijsgerelateerd

2007-2009 Praesidium VTK (ingenieursstudentenkring aan de KUL):
IT: Verantwoordelijke voor serverbeheer, website & cursusdienstsysteem.

2006-2009 Permanente Onderwijscommissie Werktuigkunde / Energie:
studentenvertegenwoordiger.
Onderwijsverantwoordelijke voor contact tussen studenten en professoren.
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Studentgerelateerd

2006-2009 Revue: medeorganisator van jaarlijkse toneelvoorstelling van VTK
Techniek (licht/geluid), promotie, receptie, opbouw, afbraak.

2005-2009 Ulyssis-medewerker: netwerk- & serverbeheer.
IT-diensten naar studenten & kringen toe.

2008 Website-verantwoordelijke voor Rotaract Mandeleie.
2006-2008 Mede-organisator 24u-loop: IT.

Sportevenement voor alle Leuvense studentenkringen.
Verzorging van de internetinfrastructuur.

Wat is mijn informaticakennis ?

Domein Toepassing heel goed goed matig
Besturingssystemen Windows

√

Linux X
√

Mac OS X
√

Opmaak HTML
√

LaTeX
√

Technische software Matlab
√

SolidEdge
√

Maple
√

Office-applicaties Word
√

(MS & OpenOffice) Excel
√

Powerpoint
√

Wat is mijn talenkennis ?

Taal spreken lezen schrijven
Nederlands moedertaal moedertaal moedertaal
Engels heel goed heel goed goed
Frans goed matig matig
Duits matig matig noties

Welke zijn mijn hobby’s en interesses ?

Sport: joggen, skiën.
Muziek: dwarsfluit, piano
Cultuur: musea, reizen, geschiedenis

Hoe is mijn persoonlijkheid ?

Ik ben een spontaan en enthousiast persoon, die eerlijkheid en verantwoordelijk-
heidszin hoog in het vaandel draagt.
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