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27 April 1998
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Dutch & English
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NAme

Birthday

Nationality

Languages

Skills

Illustrator

Photoshop

HTML & CSS

WordPress

SolidWorks

Qualities

Drawing

Teamwork

Planning

Organization

Hobbies

Presentation

Social

Creative

Humble

Animals

Nature

Martial Arts

Cooking

Photography

Travel

2017

2016

2005

Extra’s

Verkoop medewerker / Adviseur

Meester Smeets tegel- & sanitairhandel

Ik werk al sinds ik mij kan herinneren in het bedrijf van mijn vader. Hier 

doe ik enorm gevarieerd werk met veel verschillende soorten mensen.

Mentorcertificaat
Hogeschool van Amsterdam

Ik heb tijdens mijn studie geholpen met het opzetten van een nieuwe 

studierichting, waarbij ik een aantal studenten coachte. Hier heb ik een 

certificaat voor gekregen.

Product Design Engineering

Hogeschool van Amsterdam

Dit is mijn huidige opleiding. Ik ben hier extreem gepassioneerd over en 

dit is iets wat enorm goed bij mij past. Het is enorm creatief en vrij. Het is 

een beetje te vergelijken met industrieel ontwerpen, maar naar mijn idee 

wat vrijer in wat je voor concepten bedenkt. 

Communicatie & Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam

Ik heb deze opleiding 1 jaar gevolgd. In dit jaar heb ik redelijk wat nieuwe 

skills geleerd en persoonlijke vooruitgang geboekt. Ik kwam er later 

helaas achter dat deze opleiding niet helemaal iets voor mij is.

Fotograaf

Zelfstandig

Fotograferen is altijd een grote hobby van mij geweest. En sinds 2016 

doe ik dit ook op feestjes en evenementen.

Hovenier

Hulpstudent

Ook heb ik voor hulpstudent meerdere tuinklussen gedaan. 

Ouderenhulp

Hulpstudent

Ik heb voor hulpstudent meerdere klussen gedaan, waaronder het 

begeleiden van een oudere meneer. Ik hielp hem met praktische zaken, 

zoals de boodschappen, maar was er vooral voor gezelligheid.

Oppassen

Zelfstandig

Sinds ik 16 ben ik begonnen met oppassen. Ik heb sinds die tijd al een 

aantal aderesjes opgebouwd.

2015

Werk ervaring

Educatie


