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Onze keuze voor beste nieuwe collega

Morgen op de werkvloer

Ik ben een hardwerkende, gemotiveerde, doelgerichte en
ambitieuze medewerker. Door mijn jarenlange ervaring
op de arbeidsmarkt weet ik voor elke doelstelling een
resultaatgerichte aanpak te realiseren. Ik kan mijzelf het
beste omschrijven als een commerciële duizendpoot
gericht op efficiëntie en kwaliteit.

Personalia
Naam Jeffrey Patricius Dennis
Achternaam van der Kruit
Geboorteplaats Rotterdam
Geboortedatum 18 augustus 1988
Geslacht Man
Burgerlijkestaat Ongehuwd
Nationaliteit Nederlandse
Rijbewijs B
Vaarbewijs 1
Website koningjeffrey.nl

Over mij

Werkervaring

Cursussen

Vrijwilligers werk

Talenkennis

Verisure, Junior account manager
November 2018 – Maart 2019

Lascentrum, Grafisch vormgever
Oktober 2013 – November 2018

Hier ben ik begonnen als grafisch vormgever. Ik beheerde de website en daarnaast ontwierp ik flyers,
brochures en ander promotiemateriaal. Ook ondersteunde ik andere afdelingen als dat nodig was. Zo
repareerde ik lastoortsen bij de reparatieafdeling en verzamelde ik orders die ik bezorgde voor het
magazijn. Verder hielp ik de IT-afdeling met het installeren van computers en telefoons. Ik heb zelfs
een paar weken ingevallen op de verhuurafdeling en stond in de kantine als dat nodig was.
Ik probeerde ook punten te verbeteren binnen het bedrijf. Ik heb een app gemaakt en handscanners
geregeld voor de reparatieafdeling om veel efficiënter en foutloos te werken.

Albert Heijn, Senior Salesman
Oktober 2006 – Oktober 2013

In 2006 begon ik hier als vakkenvuller. Later ben ik doorgegroeid naar senior sales. Uiteindelijk heb ik
vijf jaar lang op de Argonautenweg gewerkt. Ik werd daarna overgeplaatst naar Lloydkwartier en heb
daar geregeld leiding moeten geven. Vervolgens stond Prinsenland op de lijst. Ik moest ze daar drie
maanden te hulp schieten, omdat het daar zeer slecht liep. Tenslotte werd ik overgeplaatst naar
de Lijnbaan. Hier was ik verantwoordelijk voor de gehele groente-afdeling. Mijn werkzaamheden
bestonden daar uit het vullen van de vakken, het bestellen van producten en het organiseren van
promoties. Ik ben met dit filiaal als tweede geëindigd met de winkelwedstrijd van Albert Heijn.

Stichting paliter, Colporteur
2005

Rozenrust, Rozenplukker
2004

Opleiding

• Bedrijfshulpverlener (BHV)
• Bedrijfshulpverlener herhaling
• Joomla front end
• NEN 3140
• Risico Inventarisatie en evaluatie 
• Search Engine Optimization 
• Lassen MIG/MAG niveau 1
• Filiaalhulpverlener (FHV)

Zwarte pieten bij Kinder garden

Nederlands en Engels

Opleiding Bouwkunde
Opleidingsniveau HBO
School Hoge school Rotterdam (HRO)
Locatie Rotterdam
Wanneer 2008 – 2009

Hoge school

Opleiding Technische informatica
Opleidingsniveau HBO
School Hoge school Rotterdam (HRO)
Locatie Rotterdam
Wanneer 2006 – 2007

Opleiding Havo
Profiel Natuur en techniek
Bijvak Management & organisatie
Buitenschoolse activiteiten ICT, schoolkrant en feestcommissie
School Calandlyceum / Wolfert dalton
Locatie Rotterdam
Wanneer 2000 – 2006

Middelbare school

Advies Havo
Schooltype Jenaplan
School Kruidenhoek
Locatie Rotterdam
Wanneer 1991 – 2000

Basisschool

Interesse?
Neem contact op met Jeffrey!

E-mail   : j.vdkruit@ziggo.nl
Telefoonnummer  : 06-14415171
Adres   : Niels Bohrplaats 586
Postcode   : 3068 JK
Woonplaats   : Rotterdam
LinkedIn   : Jeffrey van der Kruit
Website  : http://koningjeffrey.nl
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HBO denkniveau en interesse in IT (niet de clown).
Organiseerde BHV trainingen en verzorgde RI&E.
Spellen, kleurplaten en gerechten voor kids tijdens lockdown.
HBO bootcamp Full Stack developer afgerond met 7.1.

Gezellige   Hardwerkend   Gemotiveerd   Ambitieus   Efficiënt   Commercieel  Resultaatgericht   Kwaliteit

LinkedIn Facebook

Instagram

Dit curriculum vitae is aangemaakt met de gegevens die op 07-03-2020 van toepassing zijn. Bij interesse vraag ik u contact op te nemen met een van de aangegeven contactgegevens. Mocht
u geen reactie vernemen binnen 24 uur, dan kunt u contact opnemen met mijn secundaire e-mail cartman780@gmail.com. LinkedIn, fotos en emailadres zijn klikbare hyperlinks.

alles voor een glimlach☺

Opleiding Full Stack Developer (Bootcamp*)
Opleidingsniveau HBO
Front end HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React
Back end Databases(SQL), Java(OOP), Python
Overige vakken Secure programming, Agile(scrum), UI/UX, 

systeemontwikkeling(UML), Git, informatiesystemen
School NOVI Hogeschool
Locatie Utrecht
Wanneer April 2019 - September 2019

*De HBO Full stack developer betreft een bootcamp. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de 
volledige bachelor die in 4 maanden behandeld wordt.

Opleiding Software Developer
Opleidingsniveau HBO
School NOVI Hogeschool
Locatie Utrecht
Wanneer November 2019 - heden

Situatie win, PHP Laravel Developer
Januari 2020 – Maart 2021

website

Copernicus Interchange Technology, PHP Laravel Developer
Juni 2020 – heden
Nadat ik wat ervaring heb kunnen opdoen bij Situatie win ben ik bij Copernicus bij het Copernicare 
team aangesloten. Waar we Track-and-Trace software maken voor de zorg. Hier ben ik snel 
doorgegroeid naar een junior positie en is mijn PHP, SQL en JavaScript kennis enorm gegroeid. 
Ik heb door mijn ervaring als vormgever hier ook wat verbeteringen op het gebied van UX/UI mogen 
toepassen waardoor het voor de gebruiker minder clicks kost en het voor de gruiker een stuk prettiger 
is in gebruik en voor het oog. Ik ben ook de enige van het team die fulltimewerkt en er ook nog eens 
HBO studie bij doet. Verder heb ik ook om mijn collega’s door deze coronatijd te helpen CoperniKids 
magazine gemaakt met kleurplaten, gerechten, spelletjes en opdrachten, zodat de kinderen wat 
hebben te doen als hun ouders aan het werk zijn.
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