
Fotograferen en foto’s bewerken in Adobe Photoshop

MINOR FOTOGRAFIE

Geavanceerd Google Analytics-conclusies trekken en 

test-technieken

MINOR INTERNETMARKETING ANALYTICS
Test-technieken en basis Google Analytics

MINOR INTERNETMARKETING & TOOLS

Bij CMD heb ik geleerd om eerst naar de gebruiker te kijken en

daarna precies te maken wat hij/zij nodig heeft. En soms een klein

duwtje in de ‘goede richting’ te geven. Daarnaast heb ik en aantal extra 

minors gedaan om mijn kennis en inzetbaarheid te vergroten. De 

belangrijkste hiervan zijn:

september 2012 - maart 2018De Haagse Hogeschool

COMMUNICATION MULTIMEDIA DESIGN (CMD)

Een mooie studie die toch niet mijn hart had. Ik vind het leuker om een 

zichtbaar resultaat te zien en na te denken over het waarom - iets 

minder het hoe. Maar ik heb er veel geleerd aan programmeren waar ik 

nog steeds plezier van heb.

september 2011 - september 2012De Haagse Hogeschool

INFORMATICA

ONTPLOOIING

Het zorgen dat gebruikers van een website van ABF zo snel mogelijk

op hun doel terechtkomen is wat ik erg interessant en mooi vond

aan dit werk: de interactie met de website zo efficiënt en effectief

mogelijk ontwerpen.

februari 2015 - juli 2016ABF Research

JUNIOR INTERACTIEONTWERPER

Als afstudeerstage ontwikkelde ik bij PANGAEA een systeem dat de 

bezoeker van een website gericht aanspreekt aan de hand van een

'gepersonaliseerde' weergave dat gebaseerd is op de (sub-)doelgroep

waar deze gebruiker ingedeeld wordt. Een erg interessante opdracht

waar ik met veel genoegen aan heb gewerkt.

NNa de stage boden ze me een baan aan, waarna ik een jaar lang heb 

gewerkt aan het ontwikkelen van webshops voor onder andere Hotel 

van Oranje en Deen, vooral op het gebied van (S)CSS, HTML en 

Javascript (native, jQuery en en klein beetje React).

november 2017 - januari 2019PANGAEA Digital Agency

FRONT-END DEVELOPER

Bij App4mation kon ik weer aan de slag als interactieontwerper, maar 

kon ik ook mijn liefde voor programmeren uitleven door Angular te 

leren en te implementeren. Daarnaast heb ik de mogelijkheid 

gekregen om meerdere cursussen te volgen in het platform 

ServiceNow. Door als lead-developer te werken voor ING, Heraeus, 

Finanz-Informatik en NXP heb ik verder kunnen leren hoe met klanten 

om te gaan en de beste oplossing voor ze te zoeken.

januari 2019 - nuApp4mation

FRONT-END/FULLSTACK DEVELOPER

Toen ik het verbazingwekkend aantal 'slechte' websites zag op het

internet en steeds vaker dacht: "Dat kan ik beter", heb ik bedacht die

gedachte in daden om te zetten. Met wat opstartproblemen en een 

pauze van een jaar maak ik nu in mijn vrije tijd als hobby websites voor 

klanten, wat als bijkomend voordeel heeft dat ik kennis naar mijn vaste 

werk meeneem.

oktober 2011 - nu

Zie https://linkedin.com/in/aartdenbraber voor recencies van klanten of werkgevers.

Den Braber Webdesign

WEBONTWIKKELAAR EN EIGENAAR

WERKERVARING

TALENBEHEERSING

Programmeren (voor het web)

Webontwikkeling/-design

Planten water geven

Fotografie en Photoshop

Interactieontwerp

WAAR IK GOED IN BEN

linkedin.com/in/aartdenbraber

https://aartdenbraber.nl
info@aartdenbraber.nl

NEEM CONTACT OP

Ik vind het leuk om bezig te zijn aan 
een website of met vrienden, 
collega‘s, mijn vrouw of andere 
familie een avond door te brengen. 
Ook pingpong, Krav Maga en thuis 
fitnessen vallen onder mijn passies 
en voorliefdes. Sport en mensen in 
hehet algemeen doen het eigenlijk wel 
goed bij me. 

Ik hoop dat we elkaar snel in een 
gesprek ontmoeten! Dat lijkt me 
mooi.

OVER MIJ

AART DEN BRABER
(Web)ontwikkelaar


