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Lente 2014 - Huidig

Interaction Designer & Online Strateeg bij Yard Internet
In een multidisciplinair team ontwerp ik als interaction designer vele
responsive websites, online applicaties en grote communityplatformen. Mijn taken zijn het ontwikkelen van online strategieën en
concepten die aansluiten op de vraagstukken van de klanten en het
vertalen van deze concepten naar UI en UX designs in de vorm van
wireframes en prototypes. Daarbij ben ik ook verantwoordelijk voor
het opzetten en begeleiden van vele brainstormsessies met ons eigen
team, klanten en stakeholders.
Herfst 2011 – Lente 2014

Functional Designer & Test Engineer bij Britelayer (Corio)
In het product development team van het customer engagement
platform voor winkelcentra was ik verantwoordelijk voor de realisatie
van functioneel ontwerpen en front-end ontwikkeling van Android en
iOS apps, responsive websites, interactieve kiosks en een eigen CMS.
Ook het schrijven en uitvoeren van use case tests van nieuwe versies
van deze producten behoorde tot mijn werkzaamheden.
Lente 2011 – Herfst 2011

Interaction Designer bij Artificial Industry
Als interaction designer en front-end developer heb ik samen met een
grafisch vormgever en back-end developer het virtuele uitzendbureau
PRAN.nl ontwikkeld. Daarbij heb ik een functioneel- en interactieontwerp gemaakt en de front-end ontwikkeld met HTML5, CSS3 en
jQuery.
Zomer 2010 – Lente 2011

Webdesigner bij Evers Webdesign
In mijn studententijd heb ik samen met een studiegenoot meerdere
kleine websites ontwikkeld waarbij ik de front-end ontwierp en
ontwikkelde in HTML, CSS en jQuery.

Winter 2010 – Zomer 2010

Front-end Developer bij Carenza
Voor Carenza heb ik na mijn stageperiode samen met een grafisch
vormgever, een conceptontwikkelaar en een back-end programmeur
verschillende websites ontwikkeld in HTML, CSS, PHP en jQuery.

Honors &
Awards

2015

Nominatie voor de Dutch Interactive Awards 2015
Het Kennisnet Jeugd was genomineerd voor de Dutch Interactive
Awards 2015 in de categorie Social & Communities van Dutch Digital
Agencies. Als lead UX & Interaction Designer heb ik met trots gewerkt
aan het design van dit kennisnet.
2012

PICNIC HOT 100
Ik was één van Virtueel Platform's Hot100 in 2012 (meestbelovende
studenten in het veld van nieuwe media en design).

Opleidingen

2012 – 2014

Universiteit Utrecht - MA New Media & Digital Culture
2007 – 2011

Haagse Hogeschool - BA Communication & Multimedia Design
(Uitgeroepen tot PICNIC’S HOT100 2012)
2001– 2007

Haags Montessori Lyceum - VWO (Atheneum)

