Lex de Willigen
Web Developer

Personalia

Werkervaring

Taurusstraat 18
3204CS Spijkenisse

Eigenaar

+31 6 27582127

NextWheel | dec. 2018 – heden
• NextWheel is een online fietsenplatform voor de
koop- en verkoop van Fietsen, Scooters en Motoren.

lexdewilligen@outlook.com

linkedin.com/in/lexdewilligen
Nederlandse
22-09-1999

Eigenaar
AgilePixels | apr. 2018 – heden
• AgilePixels is ontstaan door jonge webdevelopers die al
van kleins af aan bezig zijn met programmeren. De
wereld waarin wij zijn opgegroeid heeft ervoor gezorgd
dat wij sinds onze jonge jaren mee zijn gegaan met de
nieuwste technologieën. Onze websites scoren de
hoogste resultaten van Google en we blijven ook
continue bezig om dit steeds te verbeteren.
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Bezorger
Wokrestaurant Pakboli | mrt. 2017 – heden
• Voor restaurant Pakboli bezorg ik chinees en sushi
binnen Spijkenisse.

Roadie
Vaardigheden
Laravel
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Scrum
Vue.js

Hobby’s
• Muziek Draaien
• Web Development

DeBesteSchoolFeesten | okt. 2016 – mrt. 2018
• Ik reis met DBSF door Nederland om schoolfeesten
op topniveau te organiseren. Daarbij werk ik als
ondersteunende kracht tijdens het op- en afbouwen
en eventueel als DJ/Lichttechnicus tijdens het event
zelf.

ICT Manager
Camerashop24 | sep. 2015 – sep. 2016
• Binnen Camerashop24 heb ik verscheidene ICT
gerichte taken uitgevoerd waaronder ook het
bijhouden van Social Media en het opzetten van
Landingspagina’s.

Competenties
•
•
•
•

Leergierig
Communicatief vaardig
Overtuigingskracht
Nauwkeurig

Opleiding
HBO - Informatica
Hogeschool Rotterdam | 2007 - heden
Ik ben momenteel een 4-jarige voltijd studie informatica aan het
volgen. Momenteel zit ik in jaar 2. Vorig jaar heb ik in één keer
mijn Propedeuse behaald.

VWO – Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs

Nevenactiviteiten
•

Vrijwilliger bij Kinder
Vakantie Spelen
Spijkenisse

•

Diskjockey

•

Lid van sport club Fit
For Free

•

Lid van de
feestcommissie van
de Ring van Putten:
K68

o.s.g. de Ring van Putten | 2011 - 2017
Ik heb binnen 6 jaar mijn VWO afgerond. Daarnaast was ik op
school nog actief binnen het feestteam (K68), deed ik een plusklas
(XPI) en hielp ik in de kantine met de broodjesverkoop.

Cursussen & Trainingen
Auto rijbewijs
Rijschool Drenth | jul. 2016 – feb. 2017
Bij autorijschool Drenth ben ik in één keer geslaagd voor zowel
mijn theorie als mijn praktijk examen.

