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Opleidingen Vrijwilligerswerk

Werkervaring

Talen

Media en Software Developing (2019 - heden) Coderdojo Heiloo (2017 - heden)

Voortgezet middelbaar onderwijs (2017 - 2019)

Op het Mediacollege in Amsterdam volg ik de 
opleiding Media en Software Developing. Hier leer 
ik een professionele Software developer te worden.

Ik help sinds januari 2017 bij Coderdojo Heiloo. 
Hier leer ik kinderen programmeren.

Timmerdorp Heiloo (2016 - 2018)

Op het Van der Meij college heb ik het Voortgezet 
middelbaar onderwijs (VMBO) gevolgd.

Ik hielp van september 2016 tot september 2018 
bij Timmerdorp Heiloo. Hier hielp ik kinderen 
hutten bouwen tijdens een midweek.

Nederlands Engels

Van der Meij College Alkmaar

Mediacollege Amsterdam

Hubsor

Inktweb.nl en Vidvd

Ik beheer Hubsor sinds 20 mei 2020 samen met 
een vriend van mij. Hier verkopen wij websites, 
online marketing en optimalisatie van websites.

Ik werk sinds 15 augustus 2020 bij Inktweb.nl en 
Vidvd. Hier ben ik Allround medewerker, dit 
betekend dat ik overal werk in het bedrijf.

Allroundmedewerker

Mede-eigenaar

Vrijwilliger

Vrijwilliger

Voortgezet middelbaar onderwijs (2015 - 2017)

Op het OSG Willem Blaeu heb ik het Voortgezet 
middelbaar onderwijs (VMBO) gevolgd.

OSG Willem Blaeu Alkmaar

Albert Heijn

Ik was van 12 november 2018 tot 10 mei 2020 kassa- 
en servicebaliemedewerker bij Albert Heijn in 
Ypestein, Heiloo.

Kassamedewerker

Zwembad het Baafje

Ik was van 28 april 2018 tot 31 september 2019 
Horecamedewerker bij Zwembad het Baafje in 
Heiloo.

Horecamedewerker

Over mij

Ik ben een Software Developer uit Nederland. 
In 2019 ben ik begonnen met de opleiding 
Media developing op het Mediacollege 
Amsterdam. Hier leer ik websites maken, 
optimaliseren en ontwerpen. Maar ook om 
professioneel te worden op de markt. Ik wist al 
een paar jaar voordat ik met mijn opleiding 
begon dat ik iets wou doen met websites. 
Mijn interesse lag er altijd, het begon bij 
simpele HTML websites, of een Wordpress 
template gebruiken. Maar na een tijdje wou ik 
toch meer leren over websites. Toen ben ik 
terecht gekomen bij het Mediacollege. Buiten 
school ben ik ook bezig met een eigen bedrijf 
genaamd Hubsor samen met een vriend van 
mij. Wij verkopen hier online diensten zoals: 
Websites, SEO en Online Marketing services.


