
 

 
 

 

OPLEIDING 

 
Hogeschool van Amsterdam – HBO Creative Business 
2019 - heden 
Ik zit nu in het eerste jaar van deze opleiding en ik heb bijna mijn 
propedeuse behaald. 
 
Fontys Hogescholen – HBO ICT 
2015 - 2017 
Ik heb mijn propedeuse behaald, maar ik ben gestopt in het 2de 
jaar van deze opleiding. Ik heb veel geleerd op het gebied van 
technologie en media design, maar achteraf paste de school niet 
bij mij. 

CARMEN 
BIJLAART 

Student HBO Creative Business  

PROFIEL 
Hallo, ik ben Carmen(22) en ik ben gek 
op het blij maken van klanten of het 
kunnen opleveren van vette projecten! 
Ik zet me altijd 100% in voor de klant 
en het bedrijf. Dit altijd gepaard met 
alle eigenschappen die ik in mij heb. Ik 
houd ervan om creatief bezig te zijn, 
dit niet alleen in het bedenken van 
oplossingen maar ook in visuele zin, 
denk hierbij aan het ontwerpen, 
fotografen en het maken van creatieve 
video’s. Ook ben ik niet bang voor de 
veranderde wereld, hier weet ik mijn 
plekje in te vinden. Zo vind ik het leuk 
om bezig te zijn met het 
maken/ontwerpen van websites (dit 
ook in Wordpress) en ik houd mezelf 
continu op de hoogte van alle laatste 
nieuwtjes en weetjes op het gebied 
van sociale media en elektronica.  
 

CONTACT 
TELEFOON: 
06-51321961 
 
WEBSITE: 
www.cbijlaart.nl 
 
E-MAIL: 
carmen@cbijlaart.nl 

 

WERKERVARING 

 
Albert Heijn Online  Bezorgster 
2018–2019 
Tijdens dit baantje bezorgde ik de boodschappen die de klanten 
hadden besteld online bij de mensen thuis.  
 
Megens&Veenstra  Stagiair videomaker 
2018 
Als stagiair hielp ik mee met de productie van de video’s van 
klanten. Zowel het filmen tot interviewen en editen behoorde tot 
mijn taken. 
 
Fontys ICT  Videoproducent 
2017–2018 
Ik werd gevraagd door mijn opleiding om in het Fontys videoteam 
te komen werken. Hier verzorgde ik de sociale media video’s voor 
de opleiding intern en extern. 
 
Mediamarkt  Verkoopmedewerker Computer 
2016 
Toen ik net begon aan mijn studie ICT, sloot dit baantje perfect 
aan. Al mijn kennis paste ik toe in het verkopen van elektronica 
aan de klant. Het gaf me een goed gevoel om de klant hét item te 
geven waar hij naar op zoek was. 
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