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INTRODUCTIE
Ik ben een derdejaars student die hard werkt om mijn bachelorsdiploma te behalen. Ik ben
geïnteresseerd in IT en alles wat met computers te maken heeft. Verder houd ik van bijzondere
projecten en wijk ik graag van het ‘normale’ curriculum af.

OPLEIDINGEN
Honours Talent Programme | Hanzehogeschool, Groningen
SEPTEMBER 2018 – HEDEN
•
•
•

Ontwikkelen in zes competenties: nieuwsgierigheid & initiatief nemen, sociaal burgerschap,
contextuele intelligentie, innovatie & creativiteit, expressie & geletterdheid en strategisch
denken
Ontplooien van mijn eigen gekozen zevende competentie, ondernemerschap, aan de hand van
individuele projecten
Interdisciplinaire cursussen: Event Management en Micro Finance

Bachelor of Science – HBO-ICT: Business & IT Management | Hanzehogeschool,
Groningen
SEPTEMBER 2017 – HEDEN
Ik heb mijn propedeuse gehaald.
•
•
•
•
•

Databases
Web Programmeren
Object Georiënteerd Programmeren
Business Process Management
ICT Service Management

•
•
•
•
•

ICT Infrastructuren
Data Visualisatie
Enterprise Architectuur
Projectmanagement
Agile/ SCRUM

VAVO – VWO | Alfa College Admiraal de Ruyterlaan, Groningen
SEPTEMBER 2016 – MEI 2017
•

Wiskunde B

VWO Atheneum | Dollard College Hommesplein, Winschoten
SEPTEMBER 2009 – MEI 2016
•

Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Informatica, Economie, Management & Organisatie,
Maatschappijleer, Geschiedenis en Algemene Natuurwetenschappen

WERKERVARING
Community Day commissie | Hanze Honours Society, Groningen
NOVEMBER 2018 – FEBRUARI 2019
Commissie die de Honours Community Day heeft georganiseerd op 8 februari 2019 in Marie
Kamphuisborg gelegen op het Zernikecomplex in Groningen. De commissie bestond uit vijf leden.
Er waren zeker circa 180 aanwezigen. De dag bestond uit lezingen, workshops, een project markt
en dergelijke activiteiten. Een zeer toffe uitdaging dat uiteindelijk goed heeft uitgepakt. Ik heb veel
geleerd over het organiseren van een evenement in het algemeen.

Digi-Coach | Gasunie, Groningen
AUGUSTUS 2018 – DECEMBER 2018
Detachering project afgerond tijdens mijn studie. Ik heb deelgenomen aan het project:
‘Digitaalwerken’: het digitaliseren van de werkzaamheden binnen Gasunie. Mijn taken waren:
handleidingen maken, bieden van ondersteuning door middel van een helpdesk en helpen met de
uitrol van laptops en iPads. Dit was het eerste moment waar ik mijn ICT-skills mocht inzetten.

Verkoopmedewerker | Mediamarkt Sontplein, Groningen
JULI 2018 – FEBRUARI 2019
Bijbaan naast mijn studie. Ik maakte deel uit van het Entertainment en Foto- en videoafdeling.
Verschillende verantwoordelijkheden, waaronder advies geven aan klanten en hen helpen het
juiste product te kiezen. Ik heb geleerd hoe je om moet gaan met klanten en hoe je de juiste vragen
stelt om achter hun wensen te komen.

Sales Promotor | Hamilton Bright – JBL, Groningen
MEI 2018 – AUGUSTUS 2018
Detachering naast mijn studie. Deze baan speelde zich vooral af in de elektronicawinkel
Mediamarkt. Diverse verantwoordelijkheden, waaronder het demonstreren en verstrekken van
informatie over gepromote producten/diensten, het creëren van een positief imago en
consumenten ertoe leiden het te kopen/gebruiken en de behoeften en vereisten van klanten
begrijpen. Ik heb geleerd hoe je op positieve manier een product of service moet presenteren.
Daarnaast leerde ik hier hoe je mensen kan overtuigen.

PROGRAMMEERTALEN & TOOLS

INTERESSES
Hoewel ik het leuk vind om veel op mijn computer te werken, geniet ik er ook van om te gaan
fietsen met mijn beste vriend die ik mijn hele leven al ken.
Iemand helpen is iets waar ik altijd voor open sta, omdat het mij de gelegenheid biedt om
problemen op te lossen en tegelijkertijd andere mensen te helpen. De helft van mijn klas vroeg mij
om wiskunde bijles te geven en ik hielp hen graag.
Het verder ontwikkelen van mijn programmeer skills doe ik graag in mijn vrije tijd. Op het moment
ben ik met een team bezig met het ontwikkelen van een Laravel applicatie voor de Honours
Community van de Hanzehogeschool.

