Persoonlijke gegevens
Naam: Jessey Novani
Woonplaats: Hilversum
Geboortedatum: 16.07.1997 te Blaricum

Persoonlijk profiel
Van jongs af aan ben ik veel bezig met techniek. Steeds meer hield ik me bezig met computers. Dit doe ik ook
nu nog graag. Ik heb gemerkt dat ik van niets iets kan maken; de computer doet wat ik wil. Naast mijn school
ben ik ook anderen met hun computers gaan helpen. Zo help ik mensen met hun servers, het maken van een
programma of website of het oplossen van problemen. Ik ben behulpzaam. Ik vind het leuk om anderen te
helpen en hen een plezier te doen.
Kwaliteiten die ik in kan zetten in het werk zijn mijn leergierigheid, het willen oplossen van problemen en
humor. Ik leer door te oefenen daarmee breid ik mijn kennis uit. Als ik het niet weet dan zoek ik het uit. Als me
iets gevraagd wordt dan doe ik het meteen. Hierdoor werk ik dus snel, maar ik doe dit ook om het overzicht te
houden.
Ik wil graag duidelijk en concrete taken en iemand waar ik terecht kan voor vragen zodat ik tot oplossingen kan
komen.

Werkervaring
Sep. 2016 – Feb. 2018

Postbezorger bij Sandd

Stages
Game bedrijf Sneakymammoth
Game bedrijf Capitola

Opleidingen
Sep. 2016 – Heden
2012 – 2016

MBO
VMBO-TL

Game Developer Niveau 4
Diploma behaald

Talenkennis
Nederlands en Engels

Computerkennis
Ik heb een brede kennis in computers. Ik heb een typecursus gehad. Daarnaast ik kan met verschillende
tekstverwerkers werken. Ook weet ik te werken met VM`s (virtuele computers) en kan ik servers op afstand
besturen. Ik kan thuis netwerken opzetten. Ik ben goed in de hardware, software en programmeren van
computers. Ik heb kennis van meerdere programmeertalen zoals C#, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS en
MySQL.

Interesses
Virtual Reality, Gamen, Programmeren, Game design

Bijzonderheden
Thuis ben ik dagelijks bezig met programmeren voor anderen en in samenwerking met anderen.
Handige hulp, open, ik heb snel door hoe iets nieuws werkt.

