Corné Geijtenbeek
In 1992 geboren in Ermelo, maar tegenwoordig woon ik samen met mijn
vriendin in Apeldoorn. Kijk voor een greep uit mijn afgeronde projecten op
www.cornegeijtenbeek.nl. Een keer afspreken? Mijn contactgegevens vind
je ook op mijn website.

Opleidingen
Web Engineer

2018- 2018 | College of MultiMedia

In de twee modules Web Designer en Front-End Developer leerde ik
alle essentiële design principes en front-end technieken voor het web.
Small Business & Retail Management
2012 - 2016 | Hogeschool Windesheim

Alle aspecten van ondernemerschap kwamen aan bod tijdens
colleges, projecten en een buitenlandse stage.
Brandmanagement

2015 | Hogeschool van Arnhem

In deze verdiepende minor leerde ik tijdens colleges en een groot
project voor gemeente Arnhem over branddesign en merkbeleving.
Filiaalmanager Detailhandel

2008 - 2012 | Landstede Harderwijk

Tijdens deze MBO-opleiding heb ik geleerd over - en vooral veel
gewerkt in - de retail. Standaard liep ik twee dagen stage per week.

Werkervaring
Shopper

2017 - 2018 | Picnic Nijkerk

Het verzamelen en klaarzetten van boodschappen voor de klanten van
deze nieuwe online supermarkt.
Marketing Communicatie Medewerker

Software
Illustrator | professioneel
Photoshop | professioneel
Adobe Xd | professioneel
InDesign | ervaren
WordPress | ervaren
Animate | beginner

Skills
HTML5 | professioneel
CSS3 | professioneel
SCSS & Sass | ervaren
JavaScript | ervaren
jQuery | ervaren
PHP | beginner

Talen
Nederlands | uitstekend
Engels | goed

Hobby’s

2016 - 2017 | Roldo Rent

(Bas)gitaar spelen

In deze functie kreeg ik uitvoerende taken om de Clever Move Box te
promoten. Taken hierbij waren onder andere een productvideo maken,
een nieuwe huisstijl ontwikkelen en de website updaten.

Non-fictie boeken

Webdesigner

2014 - 2017 | Newmillen

Ontwerpen van WordPress websites, logo’s en huisstijlen. Dit bedrijf
hebben twee vrienden en ik samen opgericht tijdens onze studie
Small Business & Retail Management.

Ontdekkingsreizen

Werkervaring (vervolg)
Afstudeerstagiair Small Business & Retail Management
2016 | Roldo Rent

Roldo Rent verhuurt verhuismateriaal in de business-to-business
markt. In mijn afstudeerproject heb ik onderzocht hoe het bedrijf kan
uitbreiden naar de consumentenmarkt.
Magazijnmedewerker
2015 | Schuuring

Het verzamelen en klaarzetten van orders als vakantiewerk.
Stagiair Online Communicatie
2015 | Alternativa (Nicaragua)

Tijdens deze meewerkstage hielp ik de Nicaraguaanse microfinancier
zich online te profileren voor buitenlandse investeerders.
Accountmanager

2014 | Kroko Marketing

Deelname aan de Tsjechische competitie: ‘Cool Czech Republic’. Wij
hebben op het Prague International Advertising Festival de hoofdprijs
van Nederland in ontvangst mogen nemen.
Hiker

2012 - 2014 | ACM Fleetforce

Lease auto’s afleveren en ophalen door heel Nederland.
Stagiair Filiaalmanager
2011 - 2012 | Kees Dee

In deze functie analyseerde ik de gitaar speciaalzaak op
managementniveau. Verder hield ik mij bezig met de verkoop en het
assortiment op de website up-to-date houden.
Verkoopmedewerker/ Servicebalie medewerker
2009 - 2012 | Gamma

Tijdens en na mijn stage bij Gamma te Ermelo, werkte ik parttime als
verkoop- en servicebalie medewerker.
Stagiair Verkoopspecialist
2009 - 2011 | Gamma

Naast mijn taken als parttimer gaf ik als stagiair leiding aan andere
parttimers en schreef ik verbeteringsvoorstellen.

