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Profiel
Na mijn studie informatica aan de Hogeschool Van Amsterdam ben ik inmiddels al meerdere
jaren werkzaam als webdesigner/ontwerper/web-ontwikkelaar bij ActuIT. Het maken van lay-outs
met zo een hoog mogelijke gebruiksvriendelijkheidsfactor is mijn streven. Er zit namelijk een
groot verschil tussen wat de gebruikers begrijpen en wat de programmeurs moeten
implementeren. Om deze vertaalslag zo goed mogelijk uit te voeren, hou ik rekening met zowel
het perspectief van de programmeurs als met die van de eindgebruikers.
Het ontwerpen van lay-outs en deze uiteindelijk ook te ontwikkelen is mijn voornaamste focus. Ik
heb uitstekende kennis van HTML(5), CSS(3), Javascript. Daarnaast hou ik de ontwikkelingen op
usability(gebruiksvriendelijkheid) gebied nauwlettend in de gaten en volg ik de trends in IT wereld
op de voet.
Om mijn kennis te vergroten en om mee te gaan met de laatste trends ben ik de Master Artificial
Intellingence gaan volgen welke ik inmiddels heb afgerond. Binnen deze studie heb ik veel
aspecten van het vak geleerd. Vakken als: Machine learning, Data mining, Knowledge
engeneering, social web, intelligent web applications en advanced information retrieval, zijn een
kleine greep uit mijn gevolgde vakkenpakket. Voor al deze vakken heb ik ook projecten
uitgevoerd. Mijn afstudeerscriptie was een onderzoek naar de invloed van impliciete feedback op
tv programma aanbevelingen aan de hand van Linked Open Data gegevenspatronen.
Opleiding:
Dec 2011 – Aug 2015 Vrije Universiteit
Master: Artificial Intelligence
Dec 2007 - Aug 2011 HBO Hogeschool van Amsterdam
Informatica (specialisatie: Human Centered Design)
Werkervaring:
Febr 2011 – heden

Web Designer / Usability expert
ActuIT bv te Amsterdam
Werkzaamheden:
 Verscheidende lay-out ontwerpen gemaakt aan de hand van
Photoshop / Pencil / InVision
 Verschillende pensioen planners geoptimaliseerd, bestaande
planners verbeterd op gebied van usability. Browser compatibiliteit
problemen opgelost. Ontwikkelen voor verschillende resoluties.
 Websites gebouwd met verschillende CMS systemen:
DotNetNuke, Wordpress, Joomla
 (Pensioen) websites gebouwd met HTML(5), CSS(3) en Javascript
 Het maken van een nieuwsbrief
o Opzet en lay-out gemaakt voor de ActuIT nieuwsbrief.

o

Lay-out ontwikkeld met HTML/CSS geoptimaliseerd voor
e-mail

o

Ontwikkelen van nieuwsbrief afbeeldingen met Photoshop
/ Illustrator



Lay-out ontwikkeld voor Pensioen Agenda. Een tijdlijn met daarop
belangrijke punten die er aan zitten te komen
o Ontwikkeld met Paint Shop Pro en Photoshop



Pensioenplanners aangepast o.g.v. lay-out
o Totale lay-out veranderd op basis van aangeleverde
ontwerpen.



Uiterlijk van de Futurama handleiding aangepast.
o CSS aangepast van de handleiding zodat dit meer
overeenkomt met de huisstijl.



Pensioenplanners gemaakt voor de volgende klanten: Aegon,
Hoogovens, Blue Sky Group, Philips



Design werkzaamheden
o Het maken van een banner voor het onderwerp: “pensioen
communicatie”
o

Iconen ontworpen voor gebruik in
pensioenplanners/documenten.

Febr 2010 – Febr 2011
Web Ontwikkelaar
Digital Monkey te Wormerveer
Werkzaamheden:
Het omzetten van Photoshop bestanden naar websites en het maken van
template websites.
Ik heb onder andere de volgende projecten gedaan:

De website ronitz.nl gemaakt
o Het complete design verwerkt in een website
o Browserstest / Code reviews
Dec 2007 - Feb 2008 Multimedia developer/designer
E-future te Hilversum
Werkzaamheden:
Als stagiair tijdens mijn HBO informatica studie heb ik veel verschillende
opdrachten uitgevoerd. De opdrachten liepen uiteen van het ontwerpen
van nieuwe lay-outs tot het testen van applicaties.
Ik heb onder andere de volgende projecten gedaan:

Het maken van design documenten

Het maken en uitvoeren van medium researchen.

HTML/CSS websites gemaakt

Testrapporten gemaakt en uitgevoerd
o Testmethodes:
- Hueristic Evaluation
- Dialogue Error Analyse

Overige vaardigheden
Vreemde talen

-

Engels: uitstekend
Duits: basiskennis
Spaans: gemiddeld

IT-kennis

-

Ervaring met Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint,
OneNote)
Uitstekende kennis en ervaring met programmeren van HTML, CSS en
Javascript.
Kennis en ervaring met het programmeren van unit testen (c# en
Javascript -> Jasmine / Qunit)
Kennis en ervaring met het programmeren in de programmeertalen:
Python en PHP
Kennis en ervaring met gebruik van wiskundige/statische programma’s
als: Matlab, Rstudio
Uitstekende kennis en ervaring met programma’s als: Photoshop,
Dreamweaver en andere bewerkingsprogramma’s
Kennis en ervaring met gebruik van Database talen: mySQL, batch
aanroepen en Powershell

-

.

