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DOEL

VAARDIGHEDEN

ERVARING

Mijn doel is om in de ICT te werken. Ik volg momenteel de opleiding ICTBeheer, dit is een gemengde studie van Applicatie Ontwikkeling en
Netwerkbeheer. Deze opleiding heb ik gekozen omdat deze erg breed is,
waardoor ik goed kan doorstromen naar het HBO.
Goed kunnen communiceren, gevoel voor computers, goede beheersing
van de Engelse taal, oplossingsgericht, klantgericht, flexibel en een gevoel
voor humor.
SERVICEMEDEWERKER/COMPUTERSUPPORT, MEDIA MARKT
2015-heden
Na mijn werk bij de EMTE, was het tijd om een bijbaan te vinden die meer bij mijn
opleiding past. Deze plek heb ik gevonden bij de Media Markt. Waar ik computers, meestal,
softwarematig repareer en aan de service balie sta.
END USER COMPUTING ENGINEER INTERN, GROLSCHE BIERBROUWERIJ B.V.
2016-2017
Ik was bij Grolsch medeverantwoordelijk voor de End User Computing, oftewel alle
apparaten die de eindgebruiker gebruikt. Dit ging over hardware en software. Ook was ik
medeverantwoordelijk voor het oplossen van onder andere netwerkproblemen.
VAKKENVULLER/ALL-ROUNDER, EMTÉ SUPERMARKTEN
2013-2015
Ik ben in 2013 begonnen als vakkenvuller voor werkervaring en natuurlijk een extra
zakcentje als 16-jarige. Langzamerhand kreeg ik steeds meer te leren en ben uiteindelijk
een allrounder geworden in de winkel. Ik draaide kassa, deed de groente, kw en zuivel.
BEZORGER RECLAMEFOLDERS, AXENDER
2012-2013
Mijn eerste bijbaan waarbij ik folders heb rondgebracht in een woonwijk.

OPLEIDING

ROC VAN TWENTE – DE SUMPEL, NIVEAU 4
2015-HEDEN
Ik wil hier mijn diploma ICT-Beheer niveau 4 halen. Ik ben in januari 2015 begonnen met
deze opleiding en als alles verloopt volgens plan zal ik deze opleiding in 2018 afronden.
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BONHOEFFER COLLEGE GEESSINKWEG, HAVO
2011-2015
Ik heb 4 jaar lang havo gedaan maar ik merkte in havo 3 en 4 steeds meer dat ik me wilde
specialiseren. Vandaar dat ik in havo 4 met de opleiding ben gestopt en verder ben gegaan
op het ROC Van Twente in Almelo.

COMMUNICATIE

HOBBY’S

In de afgelopen 3 jaren heb ik veel geleerd van mijn banen, bij de Media
Markt en de EMTE. Het werken in een team, hoe je een klant tevreden
houdt en hoe je om moet gaan ontevreden klanten.
Mijn grote hobby is technologie. Ik vind het heerlijk om met computers te
werken en hoop hier ook later mijn werk van te maken. Ook het lezen en
leren over de technologische ontwikkelingen doe ik graag.
Ik heb een tijd terug mijn B-rijbewijs gehaald en vind het leuk om auto te
rijden.

REFERENTIE

Indien nodig, op te vragen bij Media Markt Enschede. Ik zal zorgen voor
een contactpersoon.
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