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Freelance Senior Front End Developer
Amsterdam Oud-Zuid en Rivierenbuurt, North Holland Province,
Netherlands

Top Skills

Summary

HTML 5
CSS
Advanced CSS

Certifications
MATR 330 - Squiz Matrix Designs
Cracking the Case With Flexbox
Try jQuery
JavaScript Road Trip Part 1
JavaScript Road Trip Part 2

As a Senior Front End Developer, I develop complex data driven
front end web applications for a large corporate website. Using the
latest web standards and integrate usability, accessibility and search
engine optimization.
Programming skills:
• HTML5
• CSS3/SASS
• CSS frameworks: Bootstrap, Zurb Foundation and Bulma
• Build systems: Gulp, Grunt and Webpack
• JavaScript ES6
• VueJS - NuxtJS
• AngularJS ( Angular 1.* )
• NodeJS / NPM

Knowledge of the following:
W3C standards and Semantic Markup
Accessibility Guidelines
Web conventions & best practices
Cross Browser Compatibility
Usability
Search Engine Optimization techniques
Adobe Creative Design - Photoshop
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Git / GitHub
Optimizely.com
Content Management Systems
Social Media
Responsive webdesign
Data driven - shift business conversations from “we think” to “we
know”
PHP / MySQL
Slack
Trello

Experience
Pace Lab BV
Freelance Senior Front End Developer with VueJS
September 2018 - Present
Den Haag en omgeving, Nederland

XS Direct B.V.
Freelance Senior Front End Developer with AngularJS
December 2016 - September 2018 (1 year 10 months)
Hillegom
Front End Development with AngularJS

Elsevier
12 years 10 months

Senior Frontend Developer / Web Architect

November 2013 - November 2016 (3 years 1 month)
Webdevelopment
• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe sites of gedeelten van sites en
web applicaties / hulpprogramma's
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• Zorg voor schone, efficiënte code wordt gehandhaafd ten alle tijden
• Zorg voor pagina testen en publiceren van procedures
• Algemeen onderhoud en bijwerking van webpagina's met correcties en
nieuwe content
• Zorg voor consistentie in alle sites
• Houd logische en gestandaardiseerde plaats infrastructuur
• Zorg ervoor dat pagina's zich te houden aan de interne en
industriestandaards
Applicatie ontwikkeling
• Ontwikkelen en implementeren van applicaties met behulp van de bestaande
web-infrastructuur
• Het ontwikkelen van mobiele apps
Innovatie
• Continu hoogte blijven van trends in web development
• Experimenteer met nieuwe instrumenten en functionaliteit
• In samenwerking met de Manager Analytics maatregel effectiviteit van
innovatieve benaderingen
Onderwijs
• Leer interne klanten hoe toe te passen en te gebruiken functionaliteit
ontwikkeld door Web Developer

Front End Developer

February 2009 - October 2013 (4 years 9 months)
Front End Developer

Front End Developer/Webmaster Intranet

February 2004 - May 2009 (5 years 4 months)
Webdevelopment
• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe sites of gedeelten van sites en
web applicaties / hulpprogramma's
• Zorg voor schone, efficiënte code wordt gehandhaafd ten alle tijden
• Zorg voor pagina testen en publiceren van procedures
• Algemeen onderhoud en bijwerking van webpagina's met correcties en
nieuwe content
• Zorg voor consistentie in alle sites
• Houd logische en gestandaardiseerde plaats infrastructuur
• Zorg ervoor dat pagina's zich te houden aan de interne en
industriestandaards
Page 3 of 4

Applicatie ontwikkeling
• Ontwikkelen en implementeren van applicaties met behulp van de bestaande
web-infrastructuur
• Het ontwikkelen van mobiele apps
Innovatie
• Continu hoogte blijven van trends in web development
• Experimenteer met nieuwe instrumenten en functionaliteit
• In samenwerking met de Manager Analytics maatregel effectiviteit van
innovatieve benaderingen
Onderwijs
• Leer interne klanten hoe toe te passen en te gebruiken functionaliteit
ontwikkeld door Web Developer

Education
Amsterdam University of Applied Sciences
Bachelor's degree · (1998 - 2002)
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