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Valentijn Schepens
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Tel:
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web:

Sint-Joriswegel 3
9910 Ursel-Knesselare
+32 (0)9 325 05 27
+32 (0)473 95 94 56
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Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:

06/12/1970
Pretoria (Z.A.)
Belg

Kinderen:
Burgerlijke staat:

1 dochter, 2 zonen
gehuwd

Opleidingen:
-

Diploma leerkracht - Specifieke lerarenopleiding aan het KISP te Gent (2014)
Kwalificatiegetuigschrift Mechanische vormgevingstechnieken (A2) aan het V.T.I. te Izegem. (1989)

-

“Management Module 2 - vervolmaking”, Cevora 2005
“Management Module1 - teamleiders”, Cevora 2004
“Voeren van functioneringsgesprekken”, Cevora 2004
Basisopleiding Duits 1e jaar aan het PCVO, Henleykaai Gent 2003
VCA voor leidinggevenden 2001
P.H.O. lagere normaalschool aan het Crombeeninstituut, Leeuwstraat, 1 te 9000 Gent (1991, niet geslaagd)
Diverse toegepaste opleidingen binnen bedrijven.

Talenkennis:
-

Nederlands: Moedertaal
Frans: vlotte mondelinge en schriftelijke kennis.
Engels: zeer vlotte mondelinge en schriftelijke kennis.
Duits: notie van Duits, goede receptieve vaardigheden.
Afrikaans: vlotte mondelinge kennis, notie schriftelijke kennis.

Werkervaring:
-

Operations & Project manager bij Aqua4C sinds 10/2014
. Ontplooiing van bedrijf Aqua4C, eerste duurzame Omegabaars viskwekerij in Europa.
. Projectuitwerking & coördinatie.
. Management van alle technische aspecten binnen de kwekerij.

-

Zaakvoerder Vasch Aquaponics – zelfstandige in bijberoep sinds 04/2009
. Gespecialiseerd in aquaponics: Consultancy & opleiding, ontwikkeling & bouw van systemen, verkoop, EU netwerking.
. Oprichter Nederlandstalig aquaponics forum (www.aquaponic.be & www.aquaponicsforum.eu)
. Oprichter Europese aquaponics webshop (www.aquaponicsshop.eu)
. medeoprichter Europees Aquaponics consortium (www.aquaponicspro.eu)

-

Technisch-Commercieel verantwoordelijke bij SMO bvba te Eeklo van 05/2009 tot 9/2014
. Projectmanagement: Volledige coördinatie en opvolging van projecten machinebouw (budgetbepaling, offerteopmaak,
klantenopvolging, coördinatie, aansturing ontwerpers & constructie, financieel en technisch projectmanagement ),
. Verantwoordelijke afdeling Automatisatie (elektrisch en PLC sturingen),
. Ontwikkeling prototypes, met o.a. specialisatie wetenschappelijke machines voor Phenotyping.
. Planning en organisatie van technische interventies op bestaande installaties,
. Uitbouwen van klantenrelaties, commercieel klantencontact, klantprospectie, marktonderzoek, marketing.

-

Project Manager bij DD Engineering te Ieper van 12/’07 tot 04/’09.
. Volledige coördinatie en opvolging van projecten machinebouw: budget, planning, taakverdeling, enz.,
. Creatieve medewerking in ontwikkeling en technische uitwerking prototypes,
. Planning en organisatie van technische interventies op bestaande installaties,
. Consultancy: procesverbetering in productielijnen klanten,
. Uitbouwen van klantenrelaties,
. CE-dossiers,

-

Service Manager bij AF Belgium te Merelbeke van 10/’06 tot 11/’07.
. Hoofd Dienst na Verkoop,
. Project management persluchtinstallaties,
. Planning en organisatie van technische interventies op compressoren en persluchtinstallaties,
. Verantwoordelijk over team van 8 techniekers,
. Opvolging contracten, stockbeheer, aankoop, enz.
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-

Office Manager & Customer Relationship Manager Europe bij TMS-Comtelco te Gent van 01/’04 tot 09/’06 en
Technical Supervisor van 09/’01 tot 12/’03.
. Wettelijk vertegenwoordiger Belgische zetel,
. Lokaal management van de Belgische dochteronderneming van Telephone Management Systems Ltd.,
. Verantwoordelijk voor klantenbinding, verkoop en klantenrelaties in Europa,
. Projectmatige opvolging van technische & commerciële projecten.
. Management van technische afdeling (IT): organisatie en planning van support desk en installaties,
. Beheer SLA’s en Technical projecting, Technical Sales support,
. IT verantwoordelijke.

-

Technical support engineer bij Dicom Benelux te Mechelen van 01/’99 tot 07/’01. (technische dienst overgenomen van Sercu
Microdata)
. Herstellingen en onderhoud van microfilmapparatuur, scanners, juke-boxen, enz. bij klanten,
. Opstellen Technische planning en contractopvolging (SLA),
. Presales van microfilmapparatuur,
. Systeem- en netwerkbeheerder, ontwikkeling van softwaresystemen voor intern gebruik en software support aan klanten.

-

Technisch bediende en Creative manager bij Sercu Microdata te Ardooie van 12/’92 tot 01/’99.
. Herstellingen en onderhoud op alle microfilmapparatuur bij klanten,
. Probleemoplosser voor technische en organisatorische problemen: uitwerken van productieprocessen en aanpassen apparatuur
in het microfilm-servicebureau en bij klanten.

Competenties:
-

Zeer sterk autodidactisch & leergierig
Creatief en zeer ruim interessegebied,
Mensgericht leiderschap, coaching,
Sterke problem solver,
Klantgerichtheid,
Ruime kennis van- en interesse in elektromechanische technieken & IT.

Informatica:
-

Ruime kennis algemene informatica (Windows, Office, enz.),
Basiskennis Visual Studio, Visual Basic, C#, SQL, Java, HTML, enz.
Basiskennis Lotus Notes, Linux (Ubuntu)
Ruime kennis grafische software: Autocad, Inventor, Corel, enz.,
Goede kennis webdesign: Adobe Dreamweaver, Flash, PHP, Wordpress, enz.

Varia:
-

Sinds 01/04/2009 actief in zelfstandig bijberoep als Aquaponics specialist, IT services en creatieve technische oplossingen.
Van 01/01/2000 tot 31/12/2002 actief in zelfstandig bijberoep als webdesigner, leverancier van hard- en software,
geluidsproducent.
Rijbewijs B

Vrijetijdsbesteding:
-

Actief muzikant (gitaar, drums)
Aquaponics, aquacultuur & hydrocultuur, tuinieren
Techneut en doe-het-zelver
Webdesign & -mastering

Referenties:
-

Op aanvraag
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