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Yorick Dave Bolhuis		
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17 maart 1994
Amersfoort
Nederlands

Wie ben ik?

Mijn naam is Yorick, een all-round vormgever met passie voor front-end webdevelopment.
Ik ben een enthousiaste en behulpzame collega met humor op zoek naar een uitdagende
en sfeervolle werkplek. Ik leer graag nieuwe dingen en met mijn technische kennis heb
ik met gemak programmeertalen en programma’s zo onder de knie. Bij mij gaat kwaliteit
over kwantiteit omdat ik kritisch en pixelprecies aan de slag ga.

Technische vaardigheden

Kennis van HTML(5), CSS3, Bootstrap, Javascript, jQuery en AngularJS.
Ervaring met PhpStorm en CSS pre-processor Less.
Ervaring met CMS Joomla, Liferay en Wordpress
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver en Flash.
Microsoft Word, Excel en Powerpoint.
Ervaring met Windows en Apple.

Opleidingen
2010 - 2013:
2006 - 2010:
Werkervaring
12-2015 - 01-2016

06-2015 - 10-2015:

08-2014 - 05-2015:

12-2013 - 07-2014:

07-2013 - 09-2013:
08-2012 - 04-2013:

Interactieve vormgeving (MBO4 versneld) - Grafisch Lyceum Utrecht - diploma gehaald
VMBO-GL - Groenhorst College Nijkerk - diploma behaald

Contentmigrator - Maag Lever Darm Stichting
Content overzetten van de oude website naar de nieuwe website in Wordpress met
behulp van een drag-and-drop pagebuilder genaamd Beaver Builder.
Junior DTP’er - Curves International
Ontwerpen van nieuw reclamemateriaal, campagnes en intern werkmateriaal via Indesign.
Het materiaal moest in Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Zweeds. Ik moest grotendeels
Engels spreken om met mijn collega´s van verschillende nationaliteiten te communiceren.
Websitebeheerder - ‘s Heeren Loo
Beheren van een medewerkersportaal en publieke website in Liferay. Naast content
wijzigingen begeleidde ik collega´s met het opbouwen van subsites om met collega´s
informatie te kunnen delen en was ik deel van de hulpdesk van het portaal.
Content manager - ‘s Heeren Loo
Het opbouwen van een nieuw medewerkersportaal in Liferay. Mijn taken waren om
content over te zetten, pagina´s in te delen en de website te beheren. Daarnaast was ik ook
deel van de hulpdesk van het portaal.
Allround developer - BakkerBaarn
Een kort vervolg van mijn werkzaamheden bij de DeVries&Co (Nu BakkerBaarn).
Allround developer - DeVries&Co
Tijdens mijn stage heb ik verschillende taken gedaan. Ik ontwierp websites, zette
ontwerpen om in websites met behulp van Dreamweaver en Joomla, deed websitebeheer
en paste templates aan. Ik maakte ook e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast ontwierp ik
reclame/druk-werk, heb ik een boek ontworpen en hielp ik bij het online en papieren versie van de Baarnsche Courant.

Competenties

-------

Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:

Spreken			Schrijven		Lezen
Moedertaal		Moedertaal		Moedertaal
Uitstekend		Uitstekend		Uitstekend
Voldoende		Voldoende		Goed

Interesses

Fotografie, Gamen, Fietsen, Power Yoga, Fitness, Gitaar spelen.

Websites
Portfolio:
LinkedIn:

www.yorickbolhuis.nl
www.linkedin.com/in/yorick-bolhuis-0b0b8090

Referenties

Op aanvraag
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Aandacht voor details
Aanpassingsvermogen
Analytisch
Creativiteit
Kritisch
Kwaliteitgericht

-------

Leervermogen
Ordelijk
Probleemoplossend vermogen
Rationeel
Realistisch
Verantwoordelijk

