Stefan Stekelenburg
OPLEIDINGEN
Media Developer
Media College Amsterdam, Amsterdam

Hallo, ik ben Stefan Stekelenburg
en ik ben 19 jaar oud. Ik heb een
passie voor Frontend Development.
Ik werk af en toe aan verschillende
projecten in m'n vrije tijd.
PERSONALIA
Adres
Forintplantsoen 14
1060SK Amsterdam
Telefoon
+31 610644566
Geboortedatum
31 december 1997
Email
Stefan.stekelenburg@gmail.com
Geboorteplaats
Haarlem
Nationaliteit
Nederlandse

Sept-2015

heden

Ik ben begonnen met het experimenteren met HTML & CSS op mijn 14de. Later ben
ik begonnen om een complete website te bouwen. Na mijn 4e leerjaar op de
middelbare school wist ik ook precies wat ik wilde worden, programmeur. Nadat ik
mijn middelbare school had behaald ben ik begonnen op het Mediacollege in
Amsterdam waar ik nu de opleiding Media Developer doe, deze opleiding heeft mij
heel veel nieuwe dingen geleerd.
VMBO-kb
Wellantcollege Stoten, Amsterdam

Sept-2011

Sept-2015

WERKERVARING
Albert Heijn
Winkelmedewerker AH
Taken: Voorbereidende werkzaamheden; Aanvullen van de schappen; De winkel
netjes houden; Schoonmaakwerkzaamheden.
Zelfstandig Media Developer
Sept-2017
heden
Probeer naast mijn opleiding ervaring op te doen. Doen is de beste leerschool.
Fouten maken en deze weer oplossen. Ben mijn eigen webstudio begonnen en
probeer aan wat leuke opdrachten te komen.
http://www.webstudiostefan.nl
Opdrachten
MaysTennisAcademy
Dit is een website die ik heb gemaakt voor een tennis lerares. Haar oude
website werkte niet meer goed en ze wou dus weer een volledige website die
goed werkte.
De website moest heel simpel blijven zodat iedereen de weg makkelijk kon
vinden dus geen drukke kleuren of te veel plaatsjes. De opdrachtgever moest
ook vindbaar op google zijn zodat zij makkelijk vindbaar was.
Aan dit project heb ik alleen gewerkt.
Werkzaamheden
HTML / CSS
JavaScript
Php
Website: www.maystennisacademy.nl
VAARDIGHEDEN
HTML5
CSS
JavaScript
PHP
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TALEN
Nederlands
Engels
Italiaans
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HOBBY’S EN INTERESSES
New Technologies
Gamen
Film
Sport: Tennis, hardlopen
PERSOONLIJK
Creatief
Oplossingsgericht

