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maak kennis met Marck
Ik ben opgegroeid in Krimpen aan den IJssel, onder 
de rook van Rotterdam. Ik heb een Rotterdamse 
mentaliteit: nuchter, resultaatgericht en een 
doener met doorzettingsvermogen. Ik heb een 
passie voor mens, techniek en design. Ik wil graag 
iets voor een ander kunnen betekenen door middel 
van mijn liefde voor digitale producten. Als profes-
sional doe ik dat het liefst samen met een team, 
maar ben ik ook niet vies van een stevige uitdaging 
waarbij mijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
wordt getest. Het beste uit mezelf halen; 
dat doe ik in de sport en in mijn werk.

Ik ben sociaal, collegiaal, gezellig en zakelijk als het 
moet. Daarbij maak ik gemakkelijk contact met 
mensen en ben ik een goede netwerker. Het liefst 
investeer ik in een duurzaam netwerk met aandacht 
voor de wederzijdse belangen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met vrienden. 
Met zijn allen naar de bioscoop, zwemmen, 
fitnessen of gewoon lekker uit eten. Tijdens de 
zomerperiode ben ik graag buiten om te hardlopen 
of genieten van de natuur. Zo houd ik graag de beste 
balans tussen inspanning en ontspanning in 
de buitenlucht.

Marck Fieret

Vaardigheden
Figma Photoshop Illustrator

HTML CSS Javascript - Vue.js PHP

Talen
Nederlands - moedertaal Engels

Hobby’s en interesses
Voetbal - arbitrage Zwemmen Squash

Fietsen Hardlopen

Zakelijke competenties
Motiveren Activeren Doelgericht werken

Plannen en Organiseren Coachen

Persoonlijke competenties
Ambitieus Gedisciplineerd Prestatiegericht

Behulpzaam Empathisch Zakelijk

Betrouwbaar

Wordpress - Divi Theme, CPT, ACF

Jacob Marisstraat 3
2923CM, Krimpen aan den IJssel

+31 6 81249884
hello@marckfieret.nl
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Werkervaring Opleidingen

Afwashulp
Bungels Pannenkoekenhuis

2015 - 2016

Na het afronden van mijn meeloopstage, tijdens mijn tijd op 
het MBO, kreeg ik de kans om bij Webtify te mogen werken. In 
het hart van Rotterdam werkte ik mee aan het bouwen en 
ontwerpen van verschillende websites en kreeg ik steeds 
meer inzichten in nieuwe codeertalen en de inhoud van 
Wordpress. 

Junior Front-End Developer
Webtify

2019 - 2020

Bij BURO RUW was ik actief als Medior Front-End Developer. 
In een klein team van creatieve professionals ben ik aan de 
slag gegaan en verantwoordelijk geweest voor een aantal 
mooie projecten binnen en buiten Zwijndrecht. Een 
representatieve functie waarbij veel zakelijk, maar ook 
informeel contact met opdrachtgevers werd onderhouden. 
In deze tijd heb ik vaardigheden als Vue.js en PHP zeer sterk 
kunnen ontwikkelen en toe kunnen passen.

Medior Front-End Developer
BURO RUW

2020 - 2023

Sinds 2020 ben ik actief als freelancer op het gebied van UX 
Design. Met mijn kennis over Wordpress, verschillende 
codeertalen en mijn huidige opleiding (waarbij ik veel leer 
over ontwerpen) ben ik beschikbaar om samenwerkingen aan 
te gaan met opdrachtgevers die graag digitaal 
vertegenwoordigd willen worden. Dit vereist een stuk 
discipline, empathie en samenwerkingsvermogen om zo de 
wensen van de opdrachtgever tot website te verwerken.  

UX Designer
Freelance

2020 - heden

Sinds 2020 ben ik actief als freelancer op het gebied van UX 
Design. Met mijn kennis over Wordpress, verschillende 
codeertalen en mijn huidige opleiding (waarbij ik veel leer 
over ontwerpen) ben ik beschikbaar om samenwerkingen aan 
te gaan met opdrachtgevers die graag digitaal 
vertegenwoordigd willen worden. Dit vereist 
discipline, empathie en samenwerkingsvermogen om zo de 
wensen van de opdrachtgever tot een website te verwerken.  

UX Designer
Freelance

2020 - heden

Assistent-scheidsrechter 
Talententraject Betaald Voetbal
KNVB

2020 - heden

Sinds 2020 ben ik actief als assistent-scheidsrechter in de 
top van het amateurvoetbal in Nederland. Samen met mijn 
collega’s ben ik verantwoordelijk voor het in goede banen 
leiden van wedstrijden in de Tweede Divisie en Derde Divisie, 
met uitzicht op verdere ontwikkeling en wedstrijden 
in de Keuken Kampioen Divisie.

Basis Opleiding Scheidsrechter

Opleiding Assistent Scheidsrechter

Comenius College
Capelle aan den IJssel

2012 - 2017

In 2020 afgestudeerd bij Webtify, Rotterdam

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik de opdracht aangenomen 
om een klantenportaal te maken voor Webtify. Door een 
combinatie van HTML, CSS, Javascript en Node-RED konden 
opdrachtgevers via ‘Mijn Webtify’ inloggen op hun persoonlijk 
portaal, waar ze overzicht hadden over hun facturen en waar 
ze aanpassingen voor de desbetreffende website aan konden 
geven.

Techniek College Rotterdam
Applicatie & Mediaontwikkeling

2017 - 2020

Ik heb in 1 jaar Technische Informatica o.a. geleerd om te 
werken met een Arduino, solderen, verschillende 
codeertalen en het samenwerken in groepsverband. 
Voorbeelden van deze groepsopdrachten waren het bouwen 
van een op afstand bestuurbare auto, een lift met 
verschillende etages en een geldautomaat waarbij er geld kon 
worden gepind. Na een jaar heb ik er helaas voor gekozen de 
opleiding te verlaten vanwege het missen van plezier.

Technische Informatica
Hogeschool Rotterdam

2020 - 2021

Communicatie & Multimedia
Design
Hogeschool Rotterdam

2021 - heden

In 2019 stage gelopen bij Webtify, Rotterdam

Tijdens mijn meeloopstage kon ik terecht bij Webtify, aan de 
Westblaak in Rotterdam. Binnen het bedrijf kreeg ik de kans 
om mezelf te ontwikkelen op het gebied van contact met de 
opdrachtgever(s). Daarbij kreeg ik voldoende begeleiding en 
vrijheid om dieper in Wordpress en haar thema’s te duiken. 
Dit ging gepaard met mijn basiskennis van HTML, CSS en
 Javascript.

International Business College

Economie & Maatschappij Boekhouden

Leerlingenraad

Webdesign

Front-End Development Process Management

Voltijd MBO Niveau 4

Project Management

Arduino

Solderen Hardware skills

Klassenvertegenwoordiger

Java C# C Python

Figma

Bachelor of Science - 2025

Adobe - Photoshop, Illustrator, Indesign

HAVO

HBO


