
SKILLSWERKERVARING

Winkelmedewerker  / 2015 - Heden

Albert Heijn in Valkenburg.

Winkelmedewerker  / 2013 - 2015

Action in Ede.

Content Creator & Designer / Jun 2014 - Aug 2014

De Indruk in Veenendaal.

Stage Interactieve vormgever  / Jan 2014 - Jun 2014

De Indruk in Veenendaal.

Vulploegmedewerker / 2011- 2013

Albert Heijn XL in Ede.

OPLEIDINGEN

CMD HBO Zuyd Hogeschool / 2015 - Heden

HBO opleiding Communication & Multimedia Design. Richt zich op 
design in de breedste zin van het woord. De focus ligt op bedenken, 
vormgeven en creëren van multimedia middelen volgens User Centered 
Design. 

Mediavormgever MBO / 2012 - 2015

Als interactief vormgever richt zich voornamelijk op het ontwerpen van 
digitale producten. Bol niveau 4. Met uitstroom Interactieve vormgev-
ing. Versneld traject – 3 jarige opleiding. Rijn IJssel in Arnhem.

MAVO TL  / 2008 - 2012

Het Streek Bovenbuurtweg in Ede.
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OVER MIJ

Een 20 jarige, perfectionistische en gezellige designer. Al op jonge 
leeftijd verzamelde ik tijdschriften en maakte hier collages en mood-
board van. Mijn enthousiasme voor ontwerpen & technologie, result-
eert in een Interaction Design diploma. Op het moment zit ik in het 
het tweede jaar van mijn studie Communication and Multimedia 
Design in Maastricht.

Mijn passie ligt bij design, concepten en UCD. Ik beheers in de basis 
designsoftware als Illustrator, InDesign en Photoshop. Ook beheer ik 
kennis op het gebied van website’s zoals: HTML, CSS en jQuery. 
Daarnaast heb ik dankzij mijn vorige opleiding, Interactieve vormgev-
ing niv. 4, ervaring in de reclamebranche. Ik heb deze opleiding in 3 
jaar kunnen afronden, in plaats 4 jaar. Hierbij heb ik gewerkt aan het 
volledige proces van klantcontact tot ontwerp en coderen. 

Anderen waarderen mij om mijn doorzettingsvermogen, inzet en 
creativiteit. Ik ben rechtuit en eerlijk, ik zeg wat ik denk. Ik krijg 
energie door samen te werken.

Ik ben dan ook aan Communication and Multimedia Design begonnen 
omdat ik leergierig ben. Ik heb een passie voor het vak en wil mijn 
kennis verbreden. Tijdens de opleiding CMD zijn mijn interesses 
vooral richting User Centerend Design gegaan. De ervaring van de 
gebruiker vind ik erg belangrijk en heb ik altijd in mijn achterhoofd. 
Graag wil ik mij verder ontwikkelen op dit gebied. Ik zet altijd als 
laatste persoon de puntjes op de i. Daarnaast geef ik niet snel op en 
ben ik ook niet snel tevreden waardoor ik de lat voor mijzelf hoog leg.

m,
Creatieve perfectionist 
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