Jeroen Frederik Koenraad Meijer

PROFIEL
Een jonge gemotiveerde 20 jarige man met een groot hart voor technologie en software development. Werkt graag met
interessante talen, met een grote voorkeur naar Dart en Typescript. Kan goed in teamverband werken en vindt het
belangrijk dat er goede onderlinge communicatie plaatsvindt.

PERSOONLIJKE INFO
Geboortedatum:
Website:
Nationaliteit:
Adres:
Mobiel nummer:
Email-adres:

OPLEIDINGEN

20/07/1998
ikmaak.software
Nederlands
Pleinweg 142C, Rotterdam
3083EP, Netherlands
0646635993
jeroenfkmeijer@gmail.com

Informatica
Hogeschool Rotterdam,
Rotterdam

09/2015 – heden

HAVO
2010 – 2015
Gereformeerde Scholengemeenschap
Randstad, Rotterdam, Nederland
Ik heb HAVO afgerond op het GSR met het
vakkenpakket NT + Muziek en Informatica.

WERKERVARING
Zelfstandig Zonder
Personeel
Jeroen Meijer (ZZP), Lekkerkerk

2015 – heden

Ik heb zelfstandig folders door mijn dorp
rondgebracht, waarmee ik mensen hulp aanbood
met hun PC-, tablet- en telefoonproblemen en
andere zaken rondom technologie. Daarnaast is bij
mensen thuis een kop koffie drinken en ze tevreden
verlaten altijd heel leuk om te doen.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Lid Studentenvereniging
10/2016 – heden
RSG
Rotterdamsch Studenten Gezelschap, 400 leden,
Rotterdam, Netherlands
Ik werk in meerdere commissies en groepen binnen
de vereniging.

(Vergelijkbaar met Student Aan Huis.)

Host
GenericTyping

Software Developer
TakeTheStairs, Rotterdam,
Nederland

Sinds 2018 stream ik live programming tutorials op
Twitch onder de naam GenericTyping. De bedoeling
van de serie is om uit te leggen hoe ik denk als ik
software bouw en zodat mensen vragen kunnen
stellen terwijl ik bezig ben. Alle streams, die tot nu
toe over Flutter applicaties gaan, zijn ook te bekijken
op YouTube onder dezelfde naam
(youtube.generictyping.com).

02/2017 – 03/2018

Ik werkte als Software Developer met een tweetal
andere studenten onder de naam ADGJL aan een
opdracht voor het cateringbedrijf Cesant. en heb alle
code geschreven. Het project draait op Raspberry
Pi's en is geheel geschreven in Python en gebruikt
MongoDB, een RFID scanner, een LED-display en
touch-screen.
Software Developer
Stapps, Rotterdam, Nederland

03/2018 – heden

Na een testperiode van TakeTheStairs hebben we
een reboot van het project gedaan, een tweetal
andere programmeurs aangenomen en een nieuwe
naam aangenomen; Stapps. Hier ben ik momenteel
actief als software developer. Wij ontwikkelen een
applicatie in Flutter (met de taal Dart) die stappen
telt die gebruikers in kunnen wisselen voor korting
op gezond eten en drinken.

VAARDIGHEDEN
Programmeertalen
Dart
Typescript
C# (.NET)
JavaScript
Python
Java (& Java Spark)
SQL
Cypher
Frameworks
Flutter
React JS

06/2018 – heden

VAARDIGHEDEN
Projectmanagementmethodieken
Scrum

TALEN
Nederlands
Engels
Japans

Moedertaal
Volledig
Gevorderd

OVERIGE VAARDIGHEDEN
Microsoft Windows
macOS
Linux (Ubuntu, terminal)
Microsoft Office

STERKE PUNTEN
Een Out-Of-The-Box denkwijze
Gemotiveerd aan het werk te gaan
Zeer sociaal, voelt zich snel thuis
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