Naam
Mazeyar Rezaei

Woonplaats

Opleiding

Amsterdam

HBO ICT Software Engineering
HvA, Amsterdam / 2017 – heden

Geb. datum
01/09/1997

MBO 4 – Application Developer
ROC Ter AA, Helmond / 2014 – 2017

Persoonlijk profiel
Ik ben een zeer gemotiveerde webdeveloper die
altijd up-to-date is met de nieuwe technieken. Ook
ben ik zeer leergierig ik sta altijd open om nieuwe
technieken, talen of dergelijke te leren.

Werkervaring

Mijn eigenschappen zijn:
•
•
•

Accuraat
Communicatief
Objectief

Buiten deze drie eigenschappen bezit ik er nog
meerderen, echter kunt u deze eigenschappen het
meest van mij verwachten.
Ik heb al vele jaren geprogrammeerd in
verschillende talen. Ik heb veel talen zelf
aangeleerd. Daarbij heb ik ook mijn programmeer
vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden binnen
mijn opleiding. Ik heb mezelf kunnen specialiseren
in web-development. Ik heb een cursus gedaan om
het PHP-Framwork “Laravel” te leren, daar heb ik
nu ook 3 jaar ervaring mee opgedaan. Voor meer
referentie: mazeyar.nl

IT Kennis
Programmeertalen
& Databases

Libraries &
Frameworks

Werkmethodes
Programma’s

0 – 2 jaar
Java
Python

Angular
Grav
React
Vue
Scrum
Intelij
AndroidStudio

MAVO/VMBO-T
Pleincollege Nuenen, Nuenen / 2010 – 2014

2 – 5 jaar
PHP
Javascipt
HTML
CSS
C#
Laravel
Jquery

Waterfall
PHP Strom
VisualStudio

Webdeveloper
MR . , Amsterdam/ jul. 2015 – heden
Nadat ik mijn MBO diploma heb afgerond ben ik
als freelance webdeveloper/webdesigner
begonnen.
Webdeveloper
ROC Ter AA, Helmond/ feb. 2017 – jul. 2017
ROC Ter AA is een leerinstelling. Deze instelling
heeft mij aangenomen in de functie allround
webdeveloper. De instelling heeft moeite gehad
met het monitoren van Assessoren binnen de
instelling. Met behulp van IT-Technieken heb ik
een systeem moeten ontwikkelen voor de afdeling:
"Bureau Examen Administratie". Dit is gemaakt
gerealiseerd in Laravel. Dit systeem zou het huidige
papiermatige administratie hebben moeten
automatiseren.
Webdeveloper
Cascom Software, Helmond/ aug. 2015 – feb. 2016
Binnen dit bedrijf heb ik moeten werken met een
custom PHP-framework. In deze periode heb ik een
E-ticket systeem “Ticketview.nl” mogen helpen
realiseren. De functie was vooral backend
developer, echter heb hier en daar ook front-end
moeten werken.
Na deze werkervaring ben ik voornamelijk op het
gebied van Object Oriented Programming(OOP)
geaccelereerd.

Talen
Nederlands (moedertaal)
Engels (schriftelijk en mondeling vloeiend)
Farsi (vadertaal)

Hobby’s / Overige vaardigheden
Ik hockey graag in mijn vrije tijd en daarnaast zit ik
op het moment ook bij een studentenvereniging in
Amsterdam daarnaast ben ik ook zeer creatief en
ontwerp ik graag dingen waar ik passie voor heb.

Referenties
Cascom Software
René van Stekelenburg
+31 (0)62 29 38 362
ROC Ter AA
Wiebe Zijlstra
+31 (0)64 49 26 767

