CURRICULUM VITAE
FERNAND H.G. SCHINKEL

Profiel
Als ik mezelf zou moeten typeren zou dit zijn als een open, sociale en loyale
jongeman. Informatie vergaren en overdragen vind ik erg leuk om te doen.
Wanneer ik anderen kan helpen en iets nieuws kan leren of kennis kan
overdragen, geeft mij dit nieuwe energie om meer informatie te vergaren en over
te brengen. Ik ben dan ook heel leergierig. Men zegt dat ik een emotioneel
stabiel persoon ben. Als ultieme leermomenten wil ik mijn reis naar Canada (vijf
weken) en Nepal (drie maanden) noemen. Canada was een rondreis met een
vriend als vakantie en wereldverkenning en de reis naar Nepal stond in teken
van de buitenlandse stage op de Katholieke Pabo te Zwolle.
Opleiding
Katholieke Pabo Zwolle — Leerkracht basisonderwĳs, 2010-heden
Fernand H.G. Schinkel
Roepnaam: Felmen
23 maart 1992
Nationaliteit: Nederlandse

!

Rĳbewĳs: B & AM
Contactgegevens:
Blekerĳweg 3
8271 BH Ĳsselmuiden

!

+31 6 18841866
felmen@me.com
www.felmen.nl

!

Ichthus College Kampen — HAVO (profiel E&M), diploma behaald in 2010
Stage-ervaring
WPO-stage op de Dr. Schaepmanschool te Kampen — Schooljaar
2013-2014

!

Buitenlandse stage op de Tarakunj English Boarding School te Pokhara
(Nepal) — Schooljaar 2012-2013 (semester 2)

!

Derdejaars stage op Het Scala te Kampen — Semester 1 van schooljaar
2012-2013

!

Tweedejaars stage op de Rehobothschool te Kampen — Schooljaar
2011-2012

!

Eerstejaars stage op de Dr. Schaepmanschool te Kampen — Schooljaar
2010-2011

!

Pagina "1 van "2

Relevante werkervaring
Winkelmedewerker/technische ondersteuning bĳ MacHelp te Kampen —
2011-heden
MacHelp is voornamelijk een dienstverlenend ICT-bedrijf dat zich richt op Applehardware te weten: iPad, iPhone en computers (iMac, MacBook etc.). Het
bedrijf is er voor bedrijven & particulieren. De MacHelp vervult de rol als adviseur
en heeft als taak om klanten te helpen met bijvoorbeeld netwerken, computers,
e-mail, websites en dergelijke verwanten aan digitale middelen. Ik vervul de rol
als verkoopmedewerker waarin ik klanten adviseer over ICT gebruik en
computer keuzes. Daarnaast bied ik technische ondersteuning voor klanten die
binnenkomen met vragen of problemen. Voor meer informatie kunt u machelp.nl
bezoeken of kunt u kijken op mijn website felmen.nl.
Persoonsgebonden Budget (PGB) — 2010-2011
In 2010 en 2011 heb ik een jongen met PDD’NOS begeleid. Met hem ondernam
ik activiteiten en was ik er voor hem als ‘buddy’. Dit werd gefinancierd vanuit het
Persoonsgebonden Budget.
Competenties
Open-minded
Leergierig
Sociaal
Behulpzaam
Avontuurlijk/ondernemend
Flexibel
Computervaardigheden
Ik ben zeer vaardig op het gebied van Mac en Windows. Hoewel ik zelf werk
met Mac en hiervan nagenoeg alle functies ken, heb ik ook jaren gewerkt met
Windows. Tot op heden ben ik werkzaam bij de MacHelp (zie ‘relevante
werkervaring’ voor meer informatie).
Referenties
Te verkrijgen op verzoek.
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