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Talen: Nederlands en Engels

Werkervaring
Freelance
opgelever september 2017

Wijs-pmt, Website
Werkzaamheden
Voor Wijs-pmt heb ik de website gerealiseerd
van ontwerp tot development. De website is
gebouwd met een wordpress CMS en er is gebruik gemaakt van de laatste frontend technieken zoals SCSS.

opgeleverd december 2017

Geervliet Gymvereniging, Website
Werkzaamheden
De oude website van de verening was erg verouderd, mijn taak was een moderne website te
ontwikkelen. Ik heb zowel het ontwerp als de
development afgerond. Er is gebruik gemaakt
van Wordpress om updates voor de klant makkelijk te maken. Bij de frontend is er gebruik
gemaakt van technieken als SCSS en Vue.js.

Mei 2014 / Augustus 2016

TiboMedia, front-end developer
Werkzaamheden
Als developer bij TiboMedia heb ik websites
gerealiseerd aan de hand van visuele ontwerpen. Het ontwerp kwam tot stand door nauwe
samenwerking met de klant, na goedkeuring
begon het realiseren van de website. Het realiseren is op basis van Wordpress om het
bijhouden van de website gebruiksvriendelijk
te maken. Tijden het realiseren is er gebruik
gemaakt van de HTML 5 standaarden in combinatie met CSS (later SCSS) en Javascript /
Jquery.

September 2013 / Januari 2014

TiboMedia, Multimedia design Stagair
Werkzaamheden
Tijdens de stage bij TiboMedia hield ik mij
vooral bezig met het nieuwe portfolio van het
bedrijf, hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt
op basis van de wensen van alle medewerkers.
Naast het portfolio ben ik bezig geweest met
het ontwerpen van een aantal websites en element van bestaande websites.

Opleidingen
September 2011 / Heden

Communication & multimedia design
Hogeschool Rotterdam
Vakken: marketing, Interaction design, experience design, mobile design, prototyping en
verschillende projecten voor bedrijven
Minor user interface & experience design
Binnen deze minor voor de opdrachtgever
Coolblue gewerkt. Hier geleerd opdrachten te
ontleden, onderzoek te doen en onderbouwde
concepten te ontwikkelen.
In samenwerking met Devine in belgië voor
het Museum van Schone Kunsten in Gent een
concept ontwikkeld om meer jongeren naar
het museum te krijgen. Mijn taak in de groep
was concepting en er voor zorgen er goed op de
wensen van de doelgroep werd ingespeelt.

Juni 2006 / Juni 2011

HAVO
Angelus Merula, Spijkenisse
Diploma behaald
Vakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde,
nederlands, engels, informatica

Ervaring met:

Persona’s
Photoshop
React
SCSS
Sketch
Vue.js
Webpack
Wireframes
Wordpress (PHP)

Bootstrap
Bower
CSS(3)
Gebruikers onderzoeken
Gulp
HTML(5)
Illustrator
Javascript (ES6)
Jquery
NPM / Yarn

