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Als software engineer vindt ik het leuk om aan allerlei verschillende soorten projecten te werken. Ik vind het
leuk om nieuwe technologieën te leren kennen en toe te passen. Ik hou van humor maar neem mijn werk erg
serieus.

Werk ervaring
Eigenaar Snow Moon Games

september 2013 t/m januari 2016

Ik heb mijn eigen bedrijf gehad en heb daarmee drie games gemaakt voor Android. Hierbij heb ik alle aspecten,
zoals design, programmeren en art, zelf gedaan.

3D artist stagiaire bij BlewScreen

augustus 2012 t/m december 2012

Bij BlewScreen heb ik gewerkt aan een breed scala van disciplines waaronder: modellen , texturen, character
design en game design.

3D artist stagiaire bij Xform games

februari 2012 t/m juni 2012

Bij Xform heb ik gewerkt aan verschillende race games. Daarbij heb ik auto's gemodelleerd, getextured en
gezorgd dat deze engine klaar waren. Daarnaast heb ik ook nog verschillende race tracks gemaakt met behulp
van bestaande assets.

Opleidingen
Fontys Hogescholen

HBO ICT
2015 -2019 (verwacht)

Sint Lucas Eindhoven

Game artist MBO – 4
2009 – 2013. (Diploma behaald)

Strabrecht College

VMBO-T
2003 – 2007. (Diploma behaald)

Vaardigheden
Development omgevingen/Tools
Intellij, Netbeans, Visual Studio, Android Studio, Sonarqube, Maven, Scrum

Databases
MySQL, Oracle, PL/SQL, Firebase

Talen
Java, C#, HTML, CSS, XML, XAML

Neven activiteiten
Naast mijn studie ben ik ook onderdeel van het Fontys ICT PR team. Regelmatig help ik mee bij een open dag of
proefstudeer dag. Daar geeft ik voorlichting over de opleiding aan nieuwe studenten en ouders. Daarnaast heb
ik als student ambassadeur meegeholpen met het organiseren van NEXT, een groot evenement dat binnen heel
Fontys ICT gehouden wordt.

Vrijwilligerswerk bij het Beeks koffiehuis

augustus 2014 tot heden

Bij het Beekse koffiehuis serveer ik hapjes en drankjes. Daarnaast heet ik bezoekers welkom en maak een
praatje. Ook zorg ik dat de voorraden worden aangevuld.

Vrijwilligerswerk bij E-Labs

september 2014 t/m augustus 2015

Bij E-Labs heb ik gewerkt aan verschillende interactieve prototypes die voor innovatie kunnen zorgen in de zorg.
Hiervoor maak ik grafische elementen in 2d en 3d. Daarnaast heb ik ook simpele systemen geprogrammeerd.

Hobby’s
•
•
•
•

Films
Hardlopen
Games
Koken

