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ERVARING

MIJN MISSIE

Front-end Web Ingenieur

“Ik richt mezelf op robuuste en
geoptimaliseerde JavaScript-code,
waarbij ik de interne werking van de
taal leer om de beste gebruikerservaring
en producten te kunnen bouwen.”

Studyportals
 November 2015 – Lopend

½ Eindhoven, NL

• Ik heb de Agile SCRUM-methodologie geleerd en was voor een

bepaalde tijd scrum master.

• Ik heb oplossingen ontwikkeld voor visuele regressietesten waardoor

de hoeveelheid regressies die tijdens de ontwikkeling werden
geïntroduceerd, afneemt.

• Ik heb samengewerkt met mijn ploeggenoten op de zoekinterface

voor een responsieve front-end ervaring, met een focus op de
prestatie en compatibiliteit tussen verschillende apparaten.

• Ik heb meerdere A / B-experimenten uitgevoerd en heb een

wetenschappelijke benadering geleerd te volgen voor het instellen
van hypotheses en het verifiëren ervan.
• Ik heb wat tijd besteed aan mijn persoonlijke ontwikkeling bij het leren
over JavaScript-efficiëntie, met een focus op begrijpen hoe front-end
Vanilla JS-architecturen zijn geconstrueerd.

Webdesign Stagiair
Cliq Digital
 Juli 2015 – Oktober 2015

MEEST TROTS OP
3

De moed die ik had
te toegeven dat ik niet alles weet en
terug naar de universiteit te gaan.

z

De veerkracht van
blijven werken en een pleidooi voor
technologie nemen, zelfs tijdens het
studeren.

©

De Persistentie om
wetenschappelijke striktheid in
processen aan te nemen.

STERKE PUNTEN

½ Amsterdam, NL

• Ik heb responsieve webmarketingcampagnes ontworpen voor veel

producten, zoals smiley’s, mobiele achtergronden en beltonen.

• Ik heb banners en concepten voor Facebook-marketingcampagnes

gecreëerd op het gebied van winkelen, voetbal en themaparken.

Agile

Kritische kijk

Gedreven door gebruikerswaarde
Belanghebbende Communicatie

• Ik heb veel tickets voor kleine items en bugs opgelost, dus ja, ik weet

hoe vervelend dit is. Ik vond het hoe dan ook leuk om het te doen!

JavaScript (geavanceerd)

Front-end Web Ontwikkelaar Stagiair

Scientific Python (tussenliggend)

12 Cubes
 Juli 2013 - Augustus 2013

Vue.js + TypeScript (tussenliggend)

DB Query-optimalisatie (basis)

½ Amsterdam, NL

• Ik heb vaardigheden verworven in Angular JS v1 door het lezen en

implementeren van een inlogsysteem met back-end-samenwerking.

NoSQL-databases (basis)

• Ik heb de eerste stappen genomen om het oude crisisbeheersysteem

TALEN

• Ik heb mijn eerste stap genomen van het unit testen van JavaScript via

Engels
Russisch
Nederlands

van bedrijven zoals Philips opnieuw te ontwerpen.
de Jasmine-specificatie.

EEN DAG VAN MIJN LEVEN
Tijd met een geliefde besteden
Lezen van Reading Science
Fiction boeken
Leren en contrasteren
van nieuwe functies in
JavaScript
Slapen & dromen over het werk

○○○○○
○○○○○
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OPLEIDING
Talen leren

M.Sc. in Computer Science &
Engineering
Eindhoven University of Technology

Ontwerpen geweldige
gebruikerservaringen
Trombone spelen

 Feb 2017 – Ongoing

B.Sc. in Web Science
Eindhoven University of Technology
 Sept 2012 – Feb 2016

