Curricullum Vitea
Roepnaam:Miriam
Voornamen: Maria Anna Cornelia
Achternaam: van der Ven
Geboortedatum: 10 November 1983
Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: B
Madeliefstraat 33
5056SX Berkel-Enschot
E-mail:
info.mirweb@gmail.com
Telefoon:031653988584
Vaardigheden:
●
Bootstrap,, SQL (aan het
leren)
●
Java ( aan het leren)
●
HTML5&CSS (basis)
●
Word
●
Excel
●
Powerpoint
Talen:
●
Nederlands (moedertaal)
●
Duits (goed)
●
Engels (goed)

miriam-van-der-ven314154124
www.mirweb.nl
(hier vind u mijn portfolio met
schrijfwerk)

Motivatie:
Doordat ik een gepassioneerd schijfster ben ontwikkel ik mijzelf sinds
een paar jaar als tekstschrijver. Daar ik mijn ervaring graag wil
uitbreiden ben ik opzoek naar meer opdrachten.
Vanwege het feit dat ik voornamelijk thuiswerk kan ik mijn werk goed
combineren met mijn studie en gezin. De afwisseling en diversiteit in
het werk spreken mij zeer aan. Omdat ik leergierig ben ingesteld en ik
mijzelf graag verder ontwikkel volg ik een studie voor
Software-Development, volg ik regelmatig cursussen en loop ik stage.
Graag zou ik mijn portfolio verder willen uitbreiden met:
schrijfopdrachten, webdesignopdrachten en programmeer klussen.
Binnen mijn werk als pedagogisch medewerker heb ik een goed
inlevingsvermogen ontwikkeld. Dit geeft mij de mogelijkheid om mijzelf
goed in te kunnen leven in de lezer.
Binnen dit curriculum vitae kunt u meer informatie over mij vinden.
Bij interesse kunt u contact met mij opnemen.

.

Opleidingen:
Kort HBO Programma Software-Development (thuisstudie)
26 februari 2018-heden aan de LOI Hogeschool te Leiden
SPW-3 Kinderopvang (thuisstudie) Diploma behaald
18 mei 2008-10 augustus 2010 NHA-thuisstudies te Panningen
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Propedeuse behaald
1 februari 2007 tot 15 mei 2018, Fontys te Eindhoven
(geswitcht naar SPW wegens zwangerschap)
PABO (wegens niet behalen rekentoets geswitcht naar SPH)
1 september 2005-1februari 2007 aan de Fontys te Eindhoven
Directie secretaresse en Management Assistent (certificaten behaald)
1 oktober 2003- 15 april 2004 aan de Schoevers te Breda
Behaalde certificaten: Powerpoint, word, Excel, notuleren, communicatie
Havo
Diploma behaald
r
1 september 2000 – 12 juli 2003 aan de Amsterdamssche school te Amsterdam
(vakken:Geschiedenis, Nederlands, Engels, Duits, tekenen, maatschappijleer
Mavo Diploma behaald
1 september 1996 – 12 juli 2000 aan Instituut Blankenstijn te Utrecht
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, scheikunde, geschiedenis
Werkervaring:
Freelance tekstschrijver (mirweb) 15 mei 2016 tot heden
Diverse schrijfopdrachten zoals het schrijven van: reviews, blogartikelen,
SEO gerelateerde teksten, productomschrijvingen, nieuwsberichten.
Stagiaire Wordpress design 1 februari 2018 tot heden bij Allroundweb te Goirle
Taken: Wordpress sites helpen ontwikkelen, websites veranderen kwa opmaak.
Pedagogisch medewerker (buitenschools) 11-10-2010 tot 11-10-2011 bij Kids Society Erica Nuenen( wegens
reorganisatie contract niet verlengd).
observeren, kinderen begeleiden en verzorgen, gesprekken voeren met ouders.
Stagiaire Pedagogisch medewerker 1 september 2009 tot 15 augustus 2010
bij de Tuimelaar te Eindhoven
Taken: observeren, kinderen begeleiden en verzorgen, gesprekken voeren met oude

Hobby's:
●
Tekenen
●
Schilderen
●
Wandelen

Karaktereigenschappen:
●
Leergierig
●
Initiatiefrijk

www.mirweb.nl
(hier vind u mijn portfolio met schrijfwerk)
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