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Augustus 2015 - Heden

Amadeus Hospitality Netherlands BVUI/UX Designer
Binnen Amadeus ben ik verantwoordelijk voor o.a. het advies geven aan meerdere development teams / stake 
holders met betrekking tot de user experience van onze software. Daarnaast ben ik ook werkzaam met het 
onderhouden van ons design systeem wat wij globaal inzetten over al onze producten om een eenduidige 
uitstraling te creeren voor al onze verschillende software pakketten.

2006 - 2009
Grafisch Lyceum RotterdamMULTI MEDIA DESIGN
Versnelde opleiding van 3 jaar gevolgd en succesvol afgerond.

2004 - 2006
Zoomvliet CollegeMULTI MEDIA DESIGN
Opleiding van 4 jaar gevolgd maar naar 2 jaar afgebroken.

2000 - 2004

Markland College OudenboschTheoretische leerweg
Niveau 4 Opleiding van 4 jaar gevolgd en naar succes afgerond.

September 2014 - Juli 2015

Spike TechnicsWebdevelopper /
UI Designer Binnen Spike Technics was ik verantwoordelijk voor o.a. het realiseren van grafisch ontwerpen voor zowel 

nieuwe als bestaanden producten / klanten. Daarnaast onderhield ik ook de vele websites die gemaakt waren 
door Spike Technics en hielp ik met het bouwen aan nieuwe online uitingen.

Augustus 2008 - April 2014

Medianerds“””””Studio nerd /
(Design Lead Binnen Medianerds was ik verantwoordelijk voor alle online/offline media uitingen (websites, nieuwsbrieven, 

SEM/SEO optimalisatie, Huisstijlbewaking, etc). Daarnaast was ik ook bezig met het opzetten van de visualisatie 
van non-food custom-made producten voor een andere afdeling binnen ons bedrijf.

April 2005 - Mei 2010

La Place RoosendaalHoreca medewerker /
Kok Binnen La Place Roosendaal was ik verantwoordelijk voor het bereiden van alle warme en koude gerechten voor 

het hartige deel van het restaurant (warme keuken, saladebar, broodafdeling, soepen, bakkerij, etc). Daarnaast 
was ik ook inzetbaar als service medewerker 

Microsoft Office

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe Indesign
Adobe Experience designAdobe Experience design

Sketch
Axure

HTML
CSS

Nederlands (Schrijven)
Nederlands (Spreken)

Engels (Schrijven)
Engels(Spreken)

Klantfocus
Flexibiliteit

Sociaal


