Jeffrey
van der Kruit

Geschiedenis
Waar het allemaal begon
Al vroeg werd mij verteld dat computers zouden zijn. Ik ben toen begonnen
met mijn eerste computer te bouwen, dat de basis vormde voor mijn
interesse in de IT.
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Middelbare school
Dit is de plek waar ik met software leerde omgaan. Hier sloot ik mij aan bij de
IT als buitenschoolse activiteit en hielp leerlingen en docenten met computer
allerlei problemen.
In deze periode ontdekte ik Dream weaver en Frontpage en leerde zo mijn
eerste html websites te bouwen.
De Hogeschool
Hier ben ik Technische informatica gaan studeren en hier heb ik heel veel van
geleerd. Ik zal nooit mijn eerste applicatie vergeten. Het was een simpel spel,
maar op dat moment het leukste spel op aarde. Raad het getal.
Aan het werk
Bij Lascentrum kreeg ik de verantwoordelijkheid over de website. Ik heb hier
prachtige websites neergezet met Joomla en Wordpress, een mooie app
gebouwd en heb mijzelf sketchup en alles van adobe aangeleerd, waarmee ik
brochures flyers, geschenken en productvideo’s mee kon maken.
Ik leerde hier onder andere lassen om productkennis op te doen, ik regelde
handscanners voor het magazijn voor efficiëntie en was initiatiefnemer als
hoofd BHV voor de veiligheid van mijn collega’s.

Pluspunten
- Flexibel. Geen 9 tot 5 en geen
verplichtingen buiten school en
werk
- Meedenkend. Vanuit de klant
en werkgever
- Stressbestendig. Ik maak mij
nooit zorgen.
- Behulpzaam. Ik deel graag mijn
kennis en maak apps die mensen
helpen.
- Energiek. Ik sleur collega’s
hierin mee.
- Enthousiast. Ik kijk altijd naar
de positieve kant.
- Leergierig. Bootcamp afgerond,
studeer en volg Udemy lessen.
- Woon in Rotterdam en wil
eventueel verhuizen.
- Eigen auto.

Motivatie
Ik ben op een punt gekomen waar ik een richting moet kiezen waar ik vol
voor wil gaan en gelukkig van word. “Het is now or never.” Ik dook in het
diepen en begon aan een bootcamp als Full stack Developer. Nadat ik deze
met succes heb behaald, motiveerde mij dat om door te gaan en ben ik verder
gaan studeren voor mijn bachelor Software Developer.
Mijzelf ontwikkelen heeft bij mij de hoogste prioriteit, zodat ik mijn kennis kan
toepassen en delen om andere te helpen. Ik heb een jong broertje die al
programmeren krijgt op de basisschool en zou hem graag willen helpen een
vliegende start in het leven te maken. Ook zou ik graag mensen willen helpen,
door software te maken wat helpt hun leven makkelijker te maken.
Ik vind het mooi om te zien dat ik mijn creativiteit kan gebruiken om iets
moois neet te zetten, waar mensen wat aan hebben en mij uitdagen het voor
andere makkelijker te maken.
De kennis is er, maar ik zoek nog een leuke plek waar ik het mag toepassen.

