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 In bezit

UX/UI Designer met Front-end skills
M

http://ww-w.marvinp.nl/ marvin.pelger@gmail.commarvinp.nlPortfolio E-mail

Avans Hogeschool, HBO 
Communication & Multimedia Design
2009 - 2015, Breda
Diploma: Ja

Grafisch Lyceum, MBO
Interactive Design - Webdesign 
2004 - 2008, Utrecht
Diploma: Ja

Frencken College, Havo
Profiel Economie & Maatschappij
2000 - 2004, Oosterhout
Diploma: Mavo  

Scholing  

Games     Films     Muziek     Fitness         Lezen     

Hobbies

HTML 5  
SCSS / CSS 
JavaScript 
jQuery  
Angular  
TypeScript 
JSON  

Code Skills

Software
Axure RP 
Sketch
Figma
InVision
Adobe Suite
Photoshop
Illustrator
InDesign

Visual Studio
IntelliJ
NodeJS
FTP Clients
WordPress
MS Office
3DsMax
Windows
 

Design Skills
User Experience Design
Interface Design 
Interaction Design
Information Design
Visual Design
Responsive Design
Mobile Web Design
 

UI Prototyping
User Testing
UX Research 
Visual Communication
UX Text Writing
3D Design
Customer Journeys 

Extra skills
Klantcommunicatie
Project Management
Agile / Scrum Methodiek
User Empathy
Conceptual Thinking
Design Thinking
UX Strategies
Cognitieve Psychologie

Nederlands English

Talen  

Analytisch
Creatief
Open minded
Behulpzaam
Doorzetter
Rustig
Leergierig
Positief 

Stressbestendig

Competenties
Teamspeler
Empathisch
Assertief
Flexibel
Kwaliteitsgericht
Loyaal
Ambitieus
Verantwoordelijk
Perfectionistisch 

Profiel
Ik ben een rustige, creatieve en praktisch ingestelde UX/UI Designer, gericht op het creëren van waarde voor de mensen en 
organisaties met wie ik mag werken. Daarbij heb ik de behoefte aan afwisseling om in balans te blijven. Zowel in mijn werk als 
privé. 

Het is mijn sterke overtuiging dat de dingen die ik doe zorgen dat mijn eigen leven én dat van anderen kwalitatief beter wordt. 
Eigenlijk dat alles mag groeien. Dat doe ik met een open mind en door anderen te helpen met mijn talenten. Dit geeft mij veel 
voldoening. Wat mij verder kenmerkt is mijn doorzettingsvermogen, analytische kijk op zaken en behulpzaamheid.

7 jaar
7 jaar
7 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
4 jaar
 

7 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar
6 jaar
3 jaar
3 jaar
 

7 jaar
7 jaar
2 jaar
1 jaar
1 jaar
0.5 jaar
1 jaar
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Extra skills
Klantcommunicatie
Stakeholder-analyse
Project Management
Agile / Scrum Methodiek
User Empathy
Conceptual Thinking
Design Thinking
UX Strategies
Cognitieve Psychologie



Werkervaring

1986

Mobile FietsenOnline.comTriOpSysXfakt

UX Designer   

Van:  Apr. 2018 
T/m:  Mrt. 2019
Plaats: Roosendaal
  

Xfakt

UX Designer /
Front End Developer

Van:  Mrt. 2017 
T/m: Feb. 2018
Plaats: Utrecht

  

TriOpSys B.V.

UX Designer /
Front End Developer 

Van: Feb. 2016 
T/m: Jan. 2017
Plaats: Dordrecht

Mobile Water

Front End Developer /
Media Designer 

Van: Mrt. 2013
T/m: Jan. 2016
Plaats: Nieuwendijk

FietsenOnline

Xfakt is een bedrijf van zo’n 15 werknemers dat werkt aan zowel interne als externe oplossingen, voor zowel 
commerciële bedrijven als overheidsorganisaties. Bij Xfakt was ik voornamelijk verantwoordelijk voor het 
UX/UI Design voor diverse applicaties. Voor verschillende commerciële klanten, maar ook voor de Politie heb 
ik diverse uitgebreide applicaties ontworpen. Ik voerde stakeholdersanalyses en gebruikersonderzoeken en 
–testen uit om op basis hiervan ontwerpen te maken voor de interface, interactie, gebruikerservaringen en 
informatieontwerpen voor uiteindelijk complete applicaties. Het resultaat bestaat uit diverse succesvolle en 
uitgebalanceerde applicaties en commerciële  websites die naar alle tevredenheid in gebruik zijn genomen.

Ontwerptools: Sketch, Axure RP, Figma en Sketch. 
Front-end technieken: HTML5, SCSS, Bootstrap. 

TriOpSys is een bedrijf met ongeveer100 werknemers dat zich voornamelijk richt op overheidsorganisaties. 
Ik was als UX/UI Designer actief binnen een team van twee programmeurs, een tester, een productowner en 
de projectmanager. Bij TriOpSys was ik verantwoordelijk voor het UX/UI Design en in mindere mate Front-end 
Development. Ik werkte aan kleine gebruikersonderzoeken en –testen en stond in nauw contact met de 
productowner en stakeholders. Ik maakte ontwerpen voor de interface, gebruikerservaringen, informatie en 
interactie voor enkele van de meest complexe projecten waar ik ooit aan werkte. Voor sommige projecten 
heb ik een deel van de Front-end opgebouwd in Angular. Mijn inzet heeft geleid tot enkele applicaties die 
enorme hoeveelheden data nu gecombineerd en overzichtelijk weer kunnen geven waardoor het werk van 
sommige ambtenaren nu een stuk makkelijker gaat. 

Ontwerptools: Axure RP, Adobe, Figma en Sketch. 
Front-end technieken: HTML, CSS, Angular, JavaScript, TypeScript.

Mobile Water is een bedrijf met circa 8 werknemers dat zich vooral richt op de telecomsector. Bij Mobile 
Water was ik verantwoordelijk voor zowel UX/UI Design als Front-end Development. Voor klanten als Ditzo, 
Ben en Vodafone werkte ik aan ontwerpen van applicaties. Tevens hielp ik mee aan het ontwikkelen van de 
Front-end hiervoor. Hiernaast voerde ik gebruikersonderzoeken en –testen uit ten behoeve van interacties, 
interfaces en informatieontwerpen. Het resultaat bestond uit diverse gedegen en inzichtelijke applicaties 
voor klanten van telecomproviders. Mijn grootste toegevoegde waarde was de ontwikkeling van diverse 
intuïtieve en overzichtelijke interfaces waar gebruikers makkelijk mee uit de voeten konden. 

Ontwerptools: Axure RP en Adobe. 
Front-end technieken: HTML, SCSS, jQuery, Bootstrap en JavaScript.

Elision
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FietsenOnline was het voormalige bedrijf van mijn moeder en wijlen mijn stiefvader, dat voor een groot deel 
online draaide via een webshop. Ik werkte hier parttime naast mijn studie aan Avans Hogeschool. Bij 
FietsenOnline was ik verantwoordelijk voor het functioneren van de webshop en de creatie van advertentie-
materiaal. Voor de webshop bedacht ik aanpassingen en verbeteringen die ik implementeerde in samen- 
werking met de externe ontwikkelaar en host. Daarnaast hield ik mij bezig met het ontwerpen en afdrukken 
of wel publiceren van zowel fysieke als online advertenties voor fietsen, accessoires en de winkel/fietsen-
makerij. Het resultaat was een vlot werkende webshop en reclamevoering die gedurende meerdere jaren 
voldoende klandizie genereerde voor FietsenOnline. Mijn grootste toegevoegde waarde was de kwalitatieve 
verbetering van zowel de webshop zelf als het advertentiemateriaal. 

Ontwerptools: Axure RP en Adobe. 
Front-end technieken: HTML, (S)CSS, jQeury, Bootstrap en JavaScript.

2019 2015 2014  20132017 20162018202020212022

UX Designer 

Van:  Mei 2019 
T/m: Okt. 2022
Plaats: Utrecht

  

Elision Elision is een bedrijf met enkele honderden werknemers dat met SAP CX een breed pakket van software- en 
data-oplossingen biedt. Bij Elision was ik verantwoordelijk voor het UX/UI Design voor diverse applicaties 
voor zowel commerciële bedrijven als overheidsorganisaties. Ik heb hier zowel stakeholdersanalyses als 
gebruikersonderzoeken en –testen uitgevoerd. Op basis hiervan heb ik het ontwerp verzorgd voor de 
interface, interactie en gebruikerservaring van zeer diverse applicaties. Het resultaat bestaat uit 8 verfijnde 
applicaties die zowel binnen organisaties als openbaar worden ingezet. Mijn toegevoegde waarde omvatte 
steeds een intuïtieve en heldere interface en gebruikerservaring waar mensen prettig en handig mee kunnen 
werken. 

Ontwerptools: Axure RP, Figma en Sketch. 
Front-end technieken: HTML5 en SCSS. Tevens heb ik hier kennis gemaakt met SAP. 

1986


