michiel bogaer t.

Adres.
Godshuizenlaan 89
9000 Gent

° 21. 10. 1992 - Architec t

ove r m ij.

m ij n k un de.

Ik ben Michiel Bogaert, 27 jaar en
geboren en getogen in Gent. Ik ben in
veel geïnteresseerd en leer vooral bij uit
de praktijk en uit ervaringen. Ik ben een
fervent muziekluisteraar, squash al
eens graag en ben competitief bij een
quiz. Ik houd me niet alleen graag bezig
met ontwerpen maar ook met het
maken van de dingen. Als architect
hoop ik dan projecten van A tot Z te
kunnen volgen en mijn steentje bij te
dragen.
Mijn
architecturale
zwaartepunten
zijn:
kwalitateit,
levendigheid, praktisch gebruik en
ecologie.

AutoCAD
ArchiCad
SketchUp
3DS Max Design
Photoshop
Illustrator
Indesign
Office

mi j n o pl eding.

m ij n va a rdigh eden .

Contact.
michiel@archmib.be
archmib.be
+32474 77 19 17

Nederlands
Frans
Engels
Duits

2011 - 2018

KU Leuven Architectuur Sint-Lucas Gent
Gent
Master in de Architectuur

75 %

Persoonlijkheid

Leergierig, open, (zelf )kritisch

Praktisch
70 %

2004 - 2011

Don Boscocollege Zwijnaarde
Zwijnaarde, Gent
Moderne Talen - Wetenschappen

80 %

mi j n j o b er va r ing.

90 %

Technisch leergierig, probleemoplossend,
stressbestendig

Sociaal

Mondig, rechtuit, initiatiefnemend

Technologie

Windows, Mac, hardware, reparaties iPhones,
lasercutter

2018 - 2019

Ypsilon Architecten
Stagiair-architect

m ij n ex tra c ur r ic ul a ire.

mi j n va k a ntiej o b er va r ing.

September 2018

Tentoonstelling Adellijk Wonen Leuven
Onderzoek, maquettes

2016 - 2018

Volvo Service Centre Oostakker
Orderpicker en -packer

2015 - 2018

2015

Medevoorzitter, secretaris, organisator

mAsterclAss / studentenraad architectuur

Honda Gent

Sint-Fuif, Vooruit Gent, 2015 - 2017
Bachelor groepweek, Sint-Lucas Gent, 2017
Facultaire vergadering, 2015-2017

Valet parking
2009 - 2014

Ikea Gent

Klantendienst, magazijnier, eco en recovery

hobby ’s & interes s es

Squash

Quiz

Muziek

Ecologie

Makelij

Piano

Kunst

Peterschap

