
CURRICULUM VITAE 
Personalia 
 
Mijn naam is Alex Maat. Ik ben geboren op 16 februari 1986 in de Haarlemmermeer. Ik woon aan de Hoofdweg – 
nummer 457, 2131 MS – in Hoofddorp. Mijn telefoonnummer is +31 64 171 2510, mijn e-mailadres  
is alexmaat@gmail.com. Mijn portfolio is te vinden op www.alexmaat.nl. 
 
Op het gebied van IT is interactieve media mijn passie, digitale cultuur heeft mijn interesse en nieuwe media is 
mijn expertise. Graag wil ik mij verder ontwikkelen op het gebied van nieuwe technieken voor front-end 
webdevelopment en ontwikkelingen voor mobiele telefoons. 
 
Ik ben een doorzetter; ik geef niet snel op. Ik help graag mensen uit de brand en motiveer graag collega’s. Ik heb 
een goed gevoel voor humor en collegialiteit. Controleren en delegeren zijn mijn sterke punten. Ik ben innovatief, 
creatief en impulsief. Ik ga niet snel ergens van uit en ik neem niet snel dingen aan. Ik houd van aanpakken en 
weet vaak mensen te overtuigen. Ik ben erg stressbestendig en een echte teamspeler. 

 
Skillset & technologieën 
 

● HTML5. 
● CSS3; SASS. 
● JavasScript; jQuery, AngularJS, ES6. 
● PHP; Laravel. 
● MySQL. 

 

● Bootstrap, Foundation. 
● SVN, Git. 
● MVC, OOP. 
● Docker, Vagrant. 
● Bower, Compass, Composer, Gulp, Grunt, 

Homebrew, NPM, Webpack, Yarn. 
 
Bekwaam met Adobe Photoshop en Illustrator. Werken in een Agile werkomgeving met Scrum is een pré. 

 
Werkervaring 
 
2018/NOW. MyParcel als feature developer. Het doorontwikkelen van de online verzendservice van MyParcel, 

waarbij koppelingen worden gerealiseerd met open en closed software en eigen webshop software. 
Voor de implementaties voor de verschillende landen worden ook bijbehorende dashboards 
onderhouden en vernieuwd. “MyParcel helpt webwinkels groeien” 

 
2016/2018. Pixelindustries als digital designer. Het (door)ontwikkelen van diverse (e-commerce) websites in 

Laravel, met verantwoordelijkheden zoals front-end style-architectuur en responsive optimalisatie. 
 
2015/2016.  SAM Media als front-end optimalisatie specialist. Het optimaliseren van onder andere 

e-mailtemplates en (mobiele) landingspagina’s in Amsterdam en in Kuala Lumpur, Maleisië. 
 
2014/2015. TIE Kinetix als medior front-end web developer. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de 

front-end van de mobiele webshop van T-Mobile in AngularJS. 
 
2011/2014. Idsgn als fullstack web developer. Mobile-first websites gerealiseerd in een startup. 

 
Opleidingen 
 
2012/2013. Universiteit van Amsterdam: Master Nieuwe Media en Digitale Cultuur. ✓ 
 
2011/2012. Universiteit van Amsterdam: Bachelor Media en Cultuur. ✓ 
 
2007/2011. Hogeschool van Amsterdam: Bachelor Communicatie en Multimedia Design (Interactieve Media). ✓ 
 
DAARVOOR. De middelbare afgerond, Medewerker Beheer ICT en Netwerkbeheer behaald. ✓✓✓ 
 
Relevante skills & hobbies 
 
Als trots lid van scouting als vrijwilliger, geef ik leiding aan de jeugd. ‘s Zomers houd ik van zwemmen, zeilen en 
motorrijden en van schaatsen en snowboarden in de winter. 
 
Ik ben vloeiend in zowel Engels als in Nederlands in woord en geschrift en ik heb mijn autorijbewijs. 
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