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Werkervaring

Profiel
Gedreven door techniek
en dynamische
processen zoals het
weer en de beurs. De
interesse hierin wordt
gecreëerd door
veranderingen die zich
in een hoog tempo
achter elkaar opvolgen,
hetgeen telkens weer
zorgt voor een nieuwe
uitdaging.

Vaardigheden
o creatief
o improviserend
o commercieel
o ondernemend
o behulpzaam
o contrair

Web Enrichment (Eenmanszaak)
augustus 2016 - heden
Web Enrichment focust zich op beurshandel, softwareontwikkeling,
(consumenten)elektronica, hosting en technische ondersteuning aan huis.
Deze brede mix zorgt voor veel afwisseling en een breed vlak aan kennis
en oplossingen.
Beurshandel
Handel voor eigen rekening op financiële markten (long/short aandelen,
futures en opties) op dagelijkse basis.
Time-weighted return (TWR):
Jaar
TWR

18
+8%

19
+47%

20
+107%

21
+43%

jun 22
+56%

De Gasfabriek
december 2015 – mei 2019
De Gasfabriek is een trefpunt voor innovatie, inspiratie en interactie.
Studenten, ZZP’ers, MKB’ers, maatschappelijke instellingen en
grootbedrijven krijgen een plek om elkaar (fysiek) te ontmoeten en samen
te werken. Onder de paraplu van De Gasfabriek bijgedragen aan diverse
(elektro)technische projecten voor verschillende opdrachtgevers
waaronder o.a. Nefit, GD en diverse kleinere startups.
Student aan Huis
maart 2015 – februari 2017
Oplossen van technische problemen en het installeren van apparatuur.
Technische dienst Ziekenhuis Groep Twente
juli 2011 – augustus 2015
Veelal in vakanties deel uitgemaakt van de technische dienst voor het
oplossen van tal van problemen in Ziekenhuis Groep Twente.

Opleiding
Talen
o Nederlands
o Engels
o Duits

Master Earth & Environment
Wageningen University – februari 2020 – heden
Vrije keuze:
Commodity Futures & Options Markets – Grade: 9

Premaster Earth & Environment
Wageningen University – september 2019 – februari 2020
Bachelordiploma Electrical and Electronic Engineering
Saxion Hogeschool – september 2014 -februari 2019
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CURRICULUM VITAE
Vwo-diploma
september 2007 – juni 2016
Havo-diploma
september 2014 – juni 2015
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