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Studies 

Periode  : 1996-1997 
Instituut : Gemeentelijk onderwijs voor sociale promotie (avondonderwijs) 
Diploma  : attest wetenschappelijk design (Autocad) 

Periode  : 1991-1996 
Instituut  : Katholieke Hogeschool Limburg 
Diploma  : Licentiaat in de productontwikkeling (met onderscheiding) 

Periode  : 1990-1991 
Instituut  : KUL 
Diploma  : 1° kandidatuur voor toegepaste economische wetenschappen 

Periode  : 1983-1990 
Instituut  : Sint Paulus College Houthalen 
Diploma  : Secundair onderwijs (Latijn-wiskunde-wetenschappen) 

Werkervaring 

Periode  : 12/03/2021 tot 02/03/2021 
Werkgever  : College Ten Doorn in Eeklo 
Functie  : Leerkracht techniek, 1ste graad 2de leerjaar ASO (5 groepen) en BSO (1 groep) 

Periode  : 01/07/2014 tot nu 
Werkgever  : SOLvzw 
Functie  : afgevaardigd bestuurder + workshop begeleider 

Periode  : 01/01/2014 tot 29/03/2021 
Werkgever  : Vlatex 
Functie  : installateur van gordijnen en gordijn systemen 

Curriculum Vitae

Dirk Langenberg 
Weide 22 
9991 Adegem 

+32 477 422 790 (mobiel)  
info@solvzw.be (e-mail)  
www.solvzw.be (website)  

26/01/1971  
samenwonend
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Periode  : 02/02/2012 tot 30/06/2014 
Werkgever  : projecten voor Artforum en JCW 
Functie  : “Geweldig Gewelf” en “Magisch Labyrint” 

Periode  : 01/01/2011 tot 01/02/2012 
Werkgever  : Activiteiten Coöperatie De Punt in Gentbrugge 
Functie  : Traject Zelfstandig ondernemen 

Periode  : 01/11/2008 tot 15/10/2008 
Werkgever  : Stedelijk Academie voor muziek en woord Izegem 
Functie  : muzische vorming -> beeldvorming 5° en 6° leerjaar 

Periode  : 27/03/2000 tot 01/04/2008 
Werkgever  : KRISTINA bvba 
Functie  : Allround bediende 
Taken   : Ontwerp + uitvoering beursstand 
  Ontwerp + uitvoering + opvolging verbouwingen winkelpanden 
  Ontwerp + uitvoering kledinglabels 

Onderhoud pc netwerk (aanmaak e-mail accounts, netwerkprinters instaleren, 
ondersteuning voor andere medewerkers 

  Merkregistratie 
Verkoop ondersteuning (direct mailing winkels, e-mail beantwoorden, flyers, 
verkoop Scandinavische landen… 

  Bestellen kantoormateriaal 
  Opbouw web site (geen programmering) 
  Organisatie foto-shoots 

Indienen van applicatie van buitenlandse beurzen + subsidieaanvragen Flanders 
export + recuperatie btw 

  Kostencalculatie transport + telefonie 
…. 

Periode  : 20/09/1999 tot 29/10/1999 
Werkgever  : AOP 
Functie  : ontwerptekenaar 
Taken   : uitvoering decor “de laatste show” voor woestijnvis 

Periode  : 19/04/1998 tot 12/06/1998 
Werkgever  : G.E. MODULAR SPACE 
Functie  : ontwerptekenaar 
Taken   : maken van productietekeningen voor noodwoningen 

Periode  : 23/06/1997 tot 06/04/1998 
Werkgever  : ADAICO AUXILIAR DE AUTOMOCION 
Functie  : ontwerptekenaar 
Taken   : maken van 3D-product-tekeningen 
    Opmaak productcataloog 
    Ontwerp beursstand 
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Vaardigheden 

Talen    Nederlands   moedertaal 
   Engels   goed spreken en schrijven 
   Frans   goed spreken en schrijven 
   Duits   enkel begrijpen 
Softwarekennis 
   Excel   goede basis 
   Words   goede basis 
   Autocad R14  goede basis 
   Photoshop  goede basis 
   Coreldraw  goede beheersing 
   OutlookExpress  goede basis 
   Sketch-up  goede basis 

Sterke punten 

Leergierig : Mijn geest is snel. Ik neem snel dingen op en kan ze ook snel implementeren en 
verbinden met dingen die ik al 
weet. Kennis wordt wetenschap als je ze ook kunt toepassen. 
Geduldig : soms kan men ongeduldig worden als een resultaat op zich laat werken. Op zo’n 
moment rustig verder werken en ‘t hoofd koel houden geeft gegarandeerd resultaten. Het 
plooi-schuif draai mechanisme van mijn eindwerk is hiervan een voorbeeld. 
Rustig : het is fijn werken met mensen die rust uitstralen 

Hobby 

Tijd doorbrengen met familie en vrienden, wandelen, lezen, TED x 

Aspiraties 

Werken in een team van mensen die elkaar motiveren, ondersteunen. Met als ultieme doel een 
mooiere wereld creëren op 
welk vlak dan ook. 
In een mondiale wereld is een internationale setting van wezenlijk belang.  
Doch lijkt ‘t me zeer belangrijk om ook lokaal en kleinschalig dingen aan te pakken.  

Think globally, Act locally 


