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26 juni 1997
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Man
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Nederlands

Website

http://www.bramvalstar.nl

Profiel
Mijn naam is Bram, een vrolijke, hardwerkende en sociale student met veel werkervaring.
Al van jongs af aan stond ik elke zaterdag in de kassen te ploeteren om een zakcentje bij
te verdienen om zo spullen te kopen voor mijn computer. Mijn ambities liggen
voornamelijk op het gebied van ICT: software, hardware en design maar daarnaast speel
ik ook graag gitaar. Ook houd ik er van om met mensen bezig te zijn om zo sociale
vaardigheden op te doen. Ik sta graag voor een uitdaging om zo mijn ervaringen te
vergroten!

Opleidingen
September 2015 – heden

hbo Informatica, hogeschool Leiden

September 2013 – mei 2015 havo, De Goudse Waarden te Gouda, behaald

Werkervaring & cursussen
2017 – heden

Praxis Bouwmarkt te Leiden
Functie: verkoopmedewerker
Als verkoopmedewerker bij de Praxis pas ik mijn kennis die ik
opgedaan heb bij de Formido verder toe om daar klanten op
een juiste manier te helpen en de winkel op orde te houden.

2014 – 2017

Formido Bouwmarkten te Waddinxveen
Functie: verkoopmedewerker
Als verkoopmedewerker bij de Formido heb ik veel kennis
opgedaan op gebied van klussen in en rond het huis.
Daarnaast heb ik ervaring opgedaan over verkoop, contact
met en advies aan klanten.

2013 – 2014

Albert Heijn te Waddinxveen
Functie: vulploegmedewerker
Bij de Albert Heijn heb ik een jaar gewerkt als
vulploegmedewerker.

2010 – 2014

Klimplantenkwekerij van der Starre
Functie: medewerker
In de vier jaar dat ik bij deze kweker heb gewerkt, heb ik
verschillend werk gedaan, van binden tot potten en het deels
begeleiden van mensen in hun werk.

Januari 2017

Cursus criminaliteitspreventie
Gevolgd binnen de Formido, waarbij centraal stond hoe om
te gaan met agressieve klanten, hoe een klant het beste te
benaderen en deze het beste van dienst te zijn.

