Over mij
Sinds de basisschool heb ik al een interesse in programmeren en het bouwen
van websites. Het was dus geen verbazing dat ik me tijdens mijn opleiding in
Communicatie- en Multimedia Design ging specialiseren in frontend web
development. Momenteel ben ik werkzaam bij een digital agency waar ik deel
uitmaak van het development team en werk ik hiernaast ook al een aantal jaar
als ZZPer.

kennis

nadia
van
Leur
Frontend Web Developer

Geboren

skills

• HTML
• CSS / SCSS
• JavaScript / ES6
• React
• Gatsby
• Twig (Symfony)

• Agile workflow
• Search engine optimization (SEO)
• UX / UI design
• Accessibility design
• Engels (C1)

Ervaring
Aug 2019
Heden

frontend web developer

Feb 2019
Juli 2019

Afstudeerstage concept, design, frontend development

Aug 2017
Jan 2018

Stage frontend development

Okt 2015
Aug 2018

Vulploeg-, kassa- en verkoopmedewerker

Mei 2013
Aug 2015

kassa- en verkoopmedewerker

25 mei 1998

Adres

Ginnekenweg 127A
4818 JD
Breda

Telefoon

0683145934

Email

nadiavanleur
@gmail.com

Website

nadiavanleur.nl

LinkedIn

software

nadiavanleur

interesses
• Planten en tuinieren
• Tekenen, schilderen, schrijven
en lekker creatief bezig zijn
• Analoge fotografie
(en camera’s verzamelen)

• Zingen (nog aan het leren!)

Handpicked Agencies, Breda
Samen met een afstudeer partner heb ik een platform ontworpen en ontwikkeld voor frontend tutorials. Hierbij waren
we beiden verantwoordelijk voor het concept en design en
heb ik zelf de ontwikkeling van de website verzorgd.

E-sites, Breda
Tijdens de stage heb ik veel geleerd over toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid. Ik heb door middel van SCRUM
geholpen met de bouw van verschillende websites, zoals
werkenbij.cz.nl, handpickedagencies.nl, degraafgroep.nl en
departure.design.

Xenos, Tiel

Kruidvat, Middelburg

Opleiding
Sep 2015
Juli 2019

Communication and Multimedia Design

Aug 2018
Jan 2019

Minor Informatica

Aug 2010
Juli 2015

HAVO

• Boulderen
• Longboarden

E-sites, Breda
• Full-time
Als deel van een ervaren development team bouw ik hier
door middel van verschillende technieken toegankelijke
maatwerk oplossingen.

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch
• Propedeuse (2016)

Michigan Technological University
• Cum laude

CSW van de Perre, Middelburg
• Natuur & Techniek

