Werkervaring //
Freelance webdesigner
2014
heden

Op de dag dat ik ben begonnen met mijn opleiding CMD ben ik bezig met het ontwikkelen van mijn skills. Ik ontwikkel mij op het gebied van HTML5, CSS,
heden Wordpress, Jquery, Illustrator, Photoshop en InDesign. Als freelance
webdesigner heb ik, mede door het ontwerpen van websites en drukwerk voor
diverse klanten, ervaring in de omgang met mensen. Ik kan snel schakelen tussen
vraagstukken die voorbij komen en ik denk altijd mee met de opdrachtgever die ik
tegenover mij heb. Bezichtig mijn werk op mijn website: www.etidesign.nl.

Persoonlijk begeleider
2020
heden

Als persoonlijk begeleider ben ik voor een cliënt het vaste aanspreekpunt voor het
regelen van dagelijkse activiteiten en medische afspraken. Met en voor deze cliën
stel ik een persoonlijk plan op, houd ik dit plan actueel en zie ik erop toe dat het
wordt uitgevoerd. Ook zorg ik ervoor dat de cliënt vrijetijdsactiviteiten kan doen en
bouw ik aan zijn sociale netwerk.

Afstudeerder: Sogeti (Vianen) User Experience Designer (Interaction design)
2019
2020

Tijdens mijn afstuderen heb ik mogen werken aan een gaaf project. Sogeti is een ITconsultancy en detacheringsbedrijf die voorloop op technologische ontwikkelingen
voor top 200 bedrijven in Nederland. Het project focuste zich op het verbeteren van
opdrachtenvoorziening richting de werknemers van Sogeti, het personaliseren van
aanvragen en het voorstellen van cursussen waarbij werknemers gaten in hun CV
opvullen met vakinhoudelijke kennis.

Stagiair + werknemer: junior interaction designer (ROBIN)

Evliya Tahsin Ipekci

Wireframing
Usability testing
Diepte Interviews
HTML5 & CSS3
Adobe CC software
Trendonderzoek

2017
2019

+31 6 11399897
tahsin_ipekci@hotmail.com
Noord-Peterstraat 16, 6822AC ARNHEM
14-09-1995

Vaardigheden //

Binnen dit bedrijf heb ik (veel alleen) mogen werken met klanten waarbij ik de
schakel was tussen het product-team en customer succes-team. Mijn rol binnen
Robin als interaction designer was het vertalen van klantwensen naar passende
diensten binnen de applicatie welke ROBIN haar klanten aanreikt.

Persoonlijk begeleider

HAN - CMD - interaction designer
Telefooonnummer:
Mail:
Adres + plaats:
Geboortedatum:

2016
2017

Als persoonlijk begeleider ben ik voor meerdere cliënten het vaste aanspreekpunt
van hun woning. Met en voor deze cliënten stel ik een persoonlijk plan op, houd ik
dit plan actueel en zie ik erop toe dat het wordt uitgevoerd. Ook zorg ik ervoor dat
cliënten vrijetijdsactiviteiten kunnen doen en bouw ik aan hun sociale netwerk.

Onderwijs //
Gebruikersonderzoek
Prototypen
Interaction design
User Interface design
User Experience design
Human Computer

interaction (HCI)
User Stories
Javascript
Arduino
Python
Swift (Xcode)

HAN (Bachelor of Science) - Communicatie Multimedia Design
2020

User Experience Designer (diploma behaald; met genoegen)

2018

Minor: Scripting 4 Designers

Rijn Ijssel - Tandartsassistent
2011 - 2013

Tandartsassistent (diploma behaald; eindcijfer: 8)

