Personalia

Naam

Liemberg

Voornaam

Steven

Telefoonnummer

0623897044

Email

stevenliemberg@gmail.com

Geboortedatum

29 Mei 1988

Nationaliteit

Nederlands

Geslacht

Mannelijk

Opleidingen
2007 - 2012
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden. Diploma behaald.
Communicatie & Multimedia Design, Minoren: crossmedia, concepting & ondernemen. Afgestudeerd op de productie van een
interactieve documentaire
2001 - 2007
H.N. Werkman College, Groningen, HAVO. Diploma behaald.
Profiel: Cultuur & Maatschappij. Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde B12, kunstgeschiedenis, handvaardigheid,
Economie, Lichamelijke opvoeding.
Werkervaring
Maart 2006 - April 2012
Paracentrum Ameland BV - Parachute vouwer (part time). Verantwoordelijkheden: Parachutes vouwen, klanten begeleiden, de
telefoon aan nemen, emails beantwoorden, klanten bestand bijhouden.
Oktober 2009 - November 2011
Free of a kind - Partner bij een multidisciplinaire startup. Verantwoordelijkheden: Planning, financiën, art direction, en director of
photography.
Januari 2011 - Juni 2011
Strawberry Fields - Stagair. Verantwoordelijkheden: Design van print web en motion (after effects), telefoon aannemen, emails
beantwoorden, runner/bestboy bij audio visuele producties
Januari 2010 - Maart 2010
Paracentrum Ameland BV - Webdesigner/consultant. Verantwoordelijkheden: herontwerpen van website, interpreteren van
gegevens van analytics, opstellen communicatie plan, interne video distributie optimaliseren
2013 - 2017
Freelance Webdesigner/developer. In de begin jaren veel gewerkt aan design maar steeds meer gaan leren over webdevelopment,
met name php, mysql en jQuery. In opdracht van Lastweb gewerkt aan projecten voor Campina, Enexis, Add My Window en veel
diverse kleine klusjes, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een stagiair.
Juni 2016 - Augustus 2016
Promocat - als uitzendkracht werkzaam bij Promocat om een interactieve CSV editor te realiseren waarmee klanten producten aan
hun webshop toe kunnen voegen. Verantwoordelijk voor het process van ontwerp tot implementatie (front en backend).

Maart 2017 - September 2018
Hificorner - webdeveloper bij de webshop hificorner.
In de eerste plaats verantwoordelijk voor de technische overstap van de hificorner Magento naar Lightspeed en de koppeling van
webshop + voorraadsysteem + fulfillment partner. Daarnaast gewerkt aan marketing, Seo, interne tooling, implementatie affiliate
ware, exporteren van gegevens ten behoeve van analyse, instellen en onderhouden van servers. Veel ervaring opgedaan met
E-commerce in het algemeen en Lightspeed in het bijzonder.
December 2017 - Januari 2018
Stem kiezer Gemeente Westerwolde - freelance opdracht voor een webapplicatie die een match met de lokale politieke partijen laat
zien aan de hand van stellingen. (javascript (vanilla), php, css (purecss))
Mei 2018 - September 2018
Butterstreet - webdeveloper (naast mijn werkzaamheden als webdeveloper bij hificorner, zusterbedrijf van butterstreet)
verantwoordelijk voor migratie van magento naar lightspeed van klanten. Front end development en technische planning voor
diverse interne en externe projecten in de affiliate en e-commerce sector.
Oktober 2018 - Februari 2019
Camping stadspark - freelance opdracht voor een crm/reserverings systeem met interactieve kaart en facturatie systeem. (PHP,
Bulma, ES5, Gulp, Sass, Propel)

Programmeer talen: Php, mysql, javascript
Software Video: Adobe Premiere Pro Cs3 t/m Cs5 Adobe After effects Cs5 & Apple Final Cut Pro 6
Grafisch: Adobe Photoschop Cs3 t/m Cs5, Adobe Illustrator Cs3 t/m Cs5 Adobe Photoshop Lightroom
Tekstbewerking: Openoffice, Word, google docs
Code editor/IDE: VScode, Komodo, PHP storm, Notepad++
Markup: XHTML, HTML5, CSS2, CSS3, Twig

Talenkennis
Nederlands Goed in woord
Engels Goed in woord en geschrift
Spaans beginner niveau in woord en geschrift
Hobby’s
Koken
Watersport

