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Ik heb een passie voor het maken van unieke online ervaringen. Ik zet complexe vraagstukken om in zinvolle
digitale oplossingen. Simpel gezegd, ontwerp ik graag interfaces die problemen oplossen, er mooi uitzien en
goed werken.

 Opleiding

 Ervaring

Minor User Experience Design
HVA 2017 – 2017

Founder & Designer @ Braav Studio
apr. 2016 – heden in Amsterdam & Lelystad

De minor User Experience Design helpt
mij bij het ontwerpen van interfaces,
interfaces die een goede gebruikerservaring bieden en een positieve bijdrage
leveren aan de gebruikers-ervaring van
de organisatie die hun diensten via de
interface levert.

In 2016 begon ik Braav Studio als een bijproject naast mijn HBObachelorstudie. Braav creëert ontwerp-oplossingen die leiden tot een
betere online look voor bedrijven en een betere ervaring voor gebruikers
die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. De producten werken
omdat alle in ontwerpen rekening houden met de visie van de doelgroep
en de verwachtingen van de gebruiker.

Bachelor of Science - BS Communicatie
Multimedia Design HVA 2014 – 2019
CMD Amsterdam is een HBOontwerpopleiding op het gebied van
digitale interactieve producten en
diensten. Ik heb hier geleerd te
ontwerpen en digitale interactieve
oplossingen te realiseren die het best
voldoen aan de behoeften van de
gebruikers.

 Vaardigheden
User experience design, Interaction
Design, user interface design, Usability
testing, Craft, Sketch, Webdesign,
Wireframing, Design research, Responsive
design, Illustrator, InDesign, Photoshop,
After E ects, Adobe Acrobat, CSS3,
HTML5, Premiere Pro, JavaScript,
Wordpress, Brackets, Slack, InVision,
Trello, Zeplin, Inspect, Github, Ethereum,
Blockchain, motion design, Visual design,
Prototyping, Collaboration, Ideation

 Talen
Nederlands
Italiano
English

Hiker @ Easy Way b.v.
nov. 2015 – heden in Nederland
Ik werk als een hiker bij EasyWay. Het bedrijf zorgt voor chau eurs en
hikers door heel Nederland. Als hiker neem ik verschillende auto's mee
voor leasemaatschappijen, auto-importeurs en autoverhuur-bedrijven van
en breng ik naar hun klanten. Ik heb veel afwisseling in type auto's en
routes door het hele land, geen werkdag is hetzelfde.

Freelance ontwerper @ Sluijmer Multimedia
aug. 2016 – sep. 2017 in Lelystad
Bij Sluijmer Multimedia werkte ik als freelance ontwerper. Sluijmer
Multimedia is een enthousiast en ambitieus marketingbureau gevestigd in
Lelystad. Het team bestaat uit jonge ervaren specialisten die samenwerken
aan de meest uiteenlopende projecten. Van webapplicaties en audiovisuele
opnames tot evenementenplanning en artiestenbeheer garanderen ze een
optimaal resultaat. Als ontwerper werkte ik aan verschillende coole
projecten en konik mijn meding delen in grote projecten.

Stage UI / UX Design @ Orange Tribes
apr. 2016 – jul. 2016 in Amsterdam
Ik kijk terug op een leuke en educatieve stage bij Orange Tribes. Ze gaven
me mooie ontwerp projecten om te doen en ik kon meedenken aan
projecten waaraan al werd gewerkt door collega's. Ik was in staat om mijn
leerdoelen te bereiken omdat ik vrij was om mijn eigen projecten te
beheren, waardoor ik het hele ontwerpproces kon ervaren.
Ik heb geschikte technische oplossingen kunnen inbouwen in mijn
ontwerpen die passen bij de doelgroep, en ik heb hierin input kunnen
leveren in de processen van mijn collega's. Omdat ik regelmatig de vraag
kreeg om mijn ontwerpen te pitchen, heb ik geleerd om klanten te
adviseren en te motiveren. Dit gebruik ik nu voor pitches op mijn studie en
eigen projecten via Braav Studio.

Technical Field Service Engineer @ Easy Services BV
mei 2014 – apr. 2017 in Nederland
Ik werkte bij Easy Services als Field Service Engineer, in deze functie moest
ik storingen oplossen of verschillende IT-gerelateerde apparatuur zoals
werkstations, VoIP-telefoons, internetrouters, netwerkapparaten en kassa's
en pinsystemen correct plaatsen. Indien nodig heb ik apparaten vervangen of
kleine reparaties bij de klant uitgevoerd op locatie of op een van de Easy
Services-locaties.

