JONAS BELLAERT
PROGRAMMEUR / SERVER MANAGEMENT
PROFIEL

OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN

Als 17-jarige ben ik zeer leergierig, sta
open voor nieuwe uitdagingen, werk
alles af en blijf zoeken om bepaalde
problemen op te lossen. Ik probeer
me ook steeds te verbeteren en ben
een perfectionist

Vaardigheden waar ik vlot mee overweg kan
- Lua
- Blockchain Technologies
- HTML
- Buildbox
- Wordpress
- Roblox studio
- Linux
- Windows & Windows Server 2019-2022
- Computers bouwen en repareren
- Nginx
- Google Analytics
- Office
- Ubuntu 16.04-21.04 en andere Linux types
- Ervaren Crypto Trader (Fibonacci-Strategie)
- Plesk
- Directadmin

CONTACT
TELEFOON:
+32 (0)487 22 12 60
WEBSITE:
Jonasbellaert.com
EMAIL:
support@jonasbellaert.com

HOBBIES
Programmeren en leren
Crypto

Vaardigheden waar ik voorlopig matig mee overweg kan
- CSS
- Python
- Android Studio
- Blender
Opleiding
Ondernemen, IT en veel zelfstudie via tutorials en online lessen

WERKERVARING
Werkervaringen
- Online Game ontwikkeld met 3.5 miljoen spelers
- Eigen Cryptomunt met blockchain explorer (eerste digitale munt in
België gemaakt)
- Android Apps gebouwd (Skippy Tennis, Gravity Wheel, Golem stats,
Luminous Dash, Skippy Run, etc.)
- Servers in elkaar zetten en nadien installeren met Linux of Windows
Server
- Webservers maken met Nginx
- 20 x 5 sterren van Fiverr Klanten
- Diverse websites ontwikkeld
- Crypto Mining Pool

- Crypto Explorer
- Games waaronder PlayStore games en LUA games
- Websites met Adsense

Voor bedrijven
Cryptotargets.nl
- Serverproblemen oplossen
- Binance trading bot programmeren in Python
- Betalingsystemen voor abonnees met automatische maandelijkse
incasso
- Telegram bot - Websites geoptimaliseerd en ranken etc…
Tabb’s Community
- Lua scripts
Luminousdash.be
- Database/website crash opgelost
- Adsense Toegevoegd
- website x4 versneld
- Migratie Combell webhosting naar Ubuntu 20.04 server
Golem
- Statistiek app geprogrammeerd in Android Studio.
Voorbeelden van websites die ik ontwikkelde:
-

Jonasbellaert.com

-

maximalstix.com

-

minimalistix.be

-

cryptotargets.nl

-

glbrecords.com

-

cvojonasbellaert.ml

-

retrobelgica.com

-

bandexcoin.com

-

gigahashpool.com

-

explorer.bandexcoin.com

-

bibipool.com

-

truppatech.com

-

luminousdash.be

-

pool.deltacoincore.com

