Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
F. A. Luksemburg
Fréderic
31-03-1987
Breda
Nieuwe Ginnekenstraat 20f
4811 NR Breda
0627227196

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Mobiel
E-mail
Portfolio
LinkedIn
Burgerlijke staat
Rijbewijs

info@fredericluksemburg.nl
http://fredericluksemburg.nl/
http://www.linkedin.com/in/fredericluksemburg
ongehuwd
B

Persoonlijk profiel
Mijn omgeving omschrijft mij als een vriendelijk en collegiaal persoon met een sterk analytisch vermogen die de
wensen van de klant goed weet te visualiseren.
Ik ben een creatief persoon die graag het onderste uit de kan wil halen. Ik neem geen genoegen met de eerste de beste
oplossing of iets wat daar op lijkt. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en ben ook leergierig en stressbestendig. Het
werken in een team ervaar ik als prettig maar ook individueel kan ik mijn professioneel opstellen. Tot slot; ik geef niet
snel op en zal altijd naar een oplossing blijven zoeken.
Opleidingen
Jaar
2007 - 2012
2005 - 2007

Opleiding
Communication &
Multimedia Design
ICT Beheerder

2003 - 2005

ICT Medewerker

1999 - 2003

Administratie

School
Avans Hogeschool
Breda
Radius College
Breda
Florijn College
Breda
Munnikenheide College
Etten-Leur

Niveau
HBO
Bachelor
MBO
Niveau 4
MBO
Niveau 3
VMBO
Kader

Afgerond
Diploma behaald
Diploma behaald
Diploma behaald
Diploma behaald

Ervaring
eFocus (via Randstad)
Tester (2014 – 9 maanden)
Bij eFocus ben ik actief als tester en onderdeel van een scrumteam.
Zo heb ik o.a. een aandeel gehad in de huidige Shimano Bikegear
website. In nauwe samenwerking met de developers en de
projectmanager schrijf ik mijn testscripts. Binnen de vestiging
Amersfoort heb ik de eerste stappen gezet wat zou moeten leiden
tot het geheel automatisch draaien van test scenario’s/scripts.
Software: CQ5, Hybris, Sitecore, Excel, Powerpoint, Word

Verantwoordelijkheden:

Philips (via Randstad)
User acceptance tester – 2013 - 2014 (7 maanden)
Bij Philips ben ik als user acceptance tester actief geweest voor het
Seamless User Journey project waarbij ik de test fase voor de
gebruikers van het begin tot het eind geleid heb. Na mijn aandeel
aan het Seamless project ben ik aan de slag gegaan als content
manager voor verschillende CQ5 projecten.
Software: CQ5, Photoshop, Powerpoint, Excel, Word

Verantwoordelijkheden:

- Leiden gehele test fase
- Testscripts schrijven
- Proactief testen
- Voortgang test feedback bewaken
- Eerste aanspreekpunt en tevens begeleiden
van de klant m.b.t. testen

- Leiden gehele test fase
- Test cases opzetten
- Feedback test resultaten analyseren
- Content management
- Trainen content managers

Curriculum Vitae
Veiligheidshuis regio Bergen op Zoom
Administratief medewerker, werkervaring – 2013 (2 maanden)
Een werkervaringsplaats waarbij ik ervaring heb opgedaan als
administratief medewerker. Ik ondersteunde het zogeheten
Top-X project waarbij ik verantwoordelijk was voor de
administratie en was ik een verbindingspunt tussen de
verschillende ketenpartners.
Software: Excel, Word

Verantwoordelijkheden:

YoungGuns
Interaction designer (2012 – 6 maanden)
Bij YoungGuns heb ik gewerkt als interaction designer, waarbij ik
verantwoordelijk was voor het hele interactie proces.
The world of walking en het GVO zijn twee websites die nog
steeds live staan waaraan ik mijn aandeel heb gehad. Ook heb ik
veel kennis opgedaan van SEO, projectleiding, Scrum en online
marketing zoals Google Analytics.
Software: Balsamiq, Axure, Google Analytics, Google AdWords

Verantwoordelijkheden:

BN De Stem
Infographic designer, stage – 2011 - 2012 (6 maanden)
Mijn afstudeerperiode tijdens mijn HBO opleiding waarin ik een
interactieve variant van de statische NAC Breda infographic heb
gemaakt aan de hand van een zelf samengestelde strategie.
De strategie was tevens het onderwerp van mijn rapportage.
Software: Photoshop, Illustrator, Flash, Presi

Verantwoordelijkheden:

Osage
Interaction designer, stage – 2011 (6 maanden)
Stage bij een communicatie en ontwerpbureau die zich richt op
websites/apps. Actief als interaction designer en verantwoordelijk
voor het gehele onderzoek- en de creatie van een infographic
die de gebruiker ondersteunt bij het kiezen van een smartphone.
Software: Illustrator, InDesign, WordPress

Verantwoordelijkheden:

Colours
Usability specialist, stage – 2010 (6 maanden)
Stage bij een internetbureau waarbij ik actief was op de afdeling
usability. Ik heb ervaring opgedaan met verschillende usability
methodieken. Als eindopdracht heb ik een eyetracking onderzoek
geleid, waarmee ik mij richtte op persuasive design.
Software: Tobii eyetracking, ClickTale, Photoshop, Word

Verantwoordelijkheden:

Talenkennis
Nederlands
Engels

Moedertaal
Goed

Referenties
eFocus
Philips
Randstad
Veiligheidshuis
YoungGuns
BN De Stem
Osage

dhr. Sebastiaan Bekker
dhr. Thijs Kuin
dhr. Danny van Rixel
dhr. Thomas de Clerck
dhr. Rob Mulder
dhr. Cyril Rosman
dhr. Roy Hendriks

06 528 326 10
thijs.kuin@philips.com
06 319 274 34
06 462 112 49
073 623 56 40
06 536 967 88
030 284 40 92

- Opstellen notulen en agenda
- Bewaken en bijwerken van de dossiers

- Creëren wireframes
- Creëren functionele ontwerpen
- Structuur opzetten d.m.v. flowcharts
- Opzetten AdWords campagnes
- Inrichten Google Analytics dashboards
gebaseerd op de (wensen van de) klant

- Doelgroep onderzoek
- Creëren interactieve infographic
- Rapportage maken van werkwijze

- Creëren wireframes
- Structuur opzetten d.m.v. flowcharts
- Creëren infographic

- Website usability meten
- Onderzoek data analyseren
- Gehele eyetracking proces leiden voor
eindopdracht

