Curriculum vitae
Enrico van der List
Media Design - Web

Opleiding
2013 - heden
(diploma nog te behalen)

Over mij

Gepassioneede media designer opgeleid aan
het Fontys Hogenschool Eindhoven.
de opleiding is mijn passie voor
Sinds deze
websites en social media alleen maar groter
geworden. Het zijn krachtige middelen die
steeds groter, beter en gaver worden.
Naast mijn werk studie als media designer
ben ik ook organisator van een groot event.
Naam:

Enrico van der List

2009 - 2013
(diploma behaald)

2008 - 2009
(diploma behaald)

2006 - 2008
(diploma behaald)

2004 - 2006
(diploma behaald)

E-mail:
Website:

info@enricovanderlist.nl
enricovanderlist.nl

Geslacht:
Man
Geboortedatum: 20-07-1988
Rijbewijs:

2000 - 2004
(diploma behaald)

Fontys Hogenscholen Eindhoven
Opleiding: ICT Media design
Grafisch Lyceum Rotterdam
Opleiding: Media Technologie, diffrentsatie: Gamedeveloper
Grafisch Lyceum Rotterdam
Opleiding: Media Beheer
Radius College Breda
Opleiding: ICT Service medewerker
Florijn College Breda
Opleiding: Administratief medewerker
MunnikenheideColege Etten-Leur
Opleiding: VMBO Basis Administratief medewerker

Werkervaring

Ja

2015 - Heden

Werkzaam bij de Efteling als junior gastheer.
Als (Junior) Gastheer/Gastvrouw bijdragen aan een betoverend verblijf in de Efteling
waarbij een optimale beleving en veiligheid voor de gasten voorop staat. De (Junior)
Gastheer/Gastvrouw is het visitekaartje van de afdeling.

2012 - 2013

20 weken stage bij The ICT Professionals te Eindhoven
Werkzaamheden bestond uit het programmeren van een mobile game die dan uit zou
komen voor de android en vervolgens naar de IOS.

2012

20 weken stage bij Stershop te Eindhoven
Werkzaamheden bestonden uit het maken van een game wat moest draaien op facebook
geprogrammeerd in actionscript.

2009

20 weken stage bij Shape Computers te Breda
Werkzaamheden bestonden uit het repareren van computers en aanleggen van
netwerken bij verschillende bedrijven. Tevens bestond het bedrijf ook uit een winkel
waarbij je ook in de winkel stond de klanten te helpen.

2008

20 weken stage bij Professor Gielen stichting te St. Willebrord
Werkzaam heden bestonden uit migratie van computers op diverse bassischolen uit de
omgeving. Ook was de taak om alle computers te onderhouden en up to date te houden.
Naast die werkzaamheden. Heb ik ook de kinderen les gegeven over basis gebruik van
de computers. bijv word en internet. Ook hebben we een soort handleiding geschreven
over het werken met een digitaal school bord wat overal werd geplaatst.

Werkervaring
2007

20 weken stage bij IT WORKZ te breda
Werkzaamheden bestonden uit het onderhouden van computers op alle ROC West Brabant
waardoor we regelmatig op lokatie moesten repareren. Ook hadden we opdrachten om de
computers daar up to date te houden.

2005 - 2006

Eindstage bij Muys Reizen te Rucphen
Werkzaamheden bestonden daar uit administratieve werkzaamheden. Door km standen in
te voeren van alle ritten van de bussen. En achrieveren en opnieuw indelen en salarisen
invoeren en verwerken.

2004 - 2014

Werkzaam geweest als medewerker bij de McDonalds. Hier waren me werkzaamheden
hamburgers maken, maar ook was ik werkzaam aan de kassa om de bestellingen van de
gasten op te nemen. Vervolgens ben ik doorgegroeid om nieuwe medewerkers in te
werken en alles over te dragen.

vaardigheden en competenties
web & SCRIPTING

HTML5/CSS3
PHP/ MYSQL
JAVASCRIPT
JQUERY

Software
SPECIALISATIES &
COMPETENTIES

Specialisaties

UX & UI Design
Frontend webdevelopment
Fotografie
Videobewerking

Competenties

Teamspeler
Creatief
Vind overal een oplossing voor
Enthousiast
Zelfstandig
Snelle leerder

hobbys
Atletiek
Kogelstoten
Speerwerpen
Discuswerpen
Kogelslingeren

Organiseren van een
groot darttoernooi.
Waarbij alle opbrengsten
naar Stichting Roparun
gaan. Voor meer info:
dddl.nl

Ga graag met vrienden
en collegas leuke dingen
doen. En organiseer ook
leuke uitjes onderling.

