Jesse Kester

Stagiair/Vrijwilliger P60 (09-2006 tot 03-2008)
Mijn eerste stage vanuit het Mediacollege. Ik deed
hier voornamelijk concertregistraties. Met zes op
afstand bedienbare camera’s en een schakelbord
was ik cameraman en regisseur in één. Het
beeldmateriaal werd live uitgezonden op de
schermen in het gebouw, online gestreamd en
gearchiveerd. Na mijn stage heb ik hier nog een jaar
als horecavrijwilliger gewerkt.

Overige vaardigheden:
Fotografie
Dingen repareren
Programmeren
Gevoel voor humor
Teamspeler
Fixed-gear fietser

Henricus Rolstraat 34
1132XM Volendam Nederland
0618659580
jesse@jessekester.nl
www.jessekester.nl

Fabriekswerker Molenaar Papier (04-2004 tot 03-2007)
Weekendhulp Deen supermarkt (06-2001 tot 05-2006)
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Mavo, Don Bosco College (08-1997 tot 05-2001)

DRIVING LICENCE/PERMIS DE CONDUIRE/FUHRERSCHEIN

RIJBEWIJS
in bezit sinds
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ICT Beheer, Horizon College Hoorn (08-2001 tot 11-2003)
Omdat ik altijd groot fan was van computers leek het een logische
stap om de opleiding ICT Beheer te volgen. Het duurde even
voordat ik doorhad waarom het niet klikte. Ik leerde hier
computeronderhoud maar ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in
de comupter als een middel en niet als een doel. Na twee jaar ben
ik zonder dipoloma vertrokken.

Ober/Barman Hotel/Restaurant Spaander (04-2004 tot 03-2007)
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Uitvoer 52banen project (03-2009 tot 09-2010)
Nieuwsgierig naar alle banen die ik nooit heb gehad
begon ik aan deze zoektocht naar de perfecte baan. Na
ruim een jaar lang solliciteren met de boodschap dat ik
maar een week wilde blijven eindigde ik het project na
ruim een jaar en 27 verschillende baantjes. Dit heeft me
een gigantische hoeveelheid gevariëerde werkervaring
opgeleverd en heeft me voor eeuwig verlost van
‘inwerkperiode-vrees’.
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Multimediavormgever, Mediacollege Amsterdam (08-2004 tot 02-2009)
Deze opleiding paste een stuk beter bij mij. Ik maak graag mooie dingen en werk graag in teams.
Stagiair/Parttime Designer Film1 (01-2007 tot 06-2008)
Bij Film1 was ik verantwoordelijk voor het maken van de
interactieve filmadvertenties. Met het aangeleverde
bronmateriaal en mijn eigen ontwerpen maakte ik
flitsende microsites en banners. Na mijn stage heb ik hier
nog een jaar als parttimer gewerkt.
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Helpdesk medewerker Hostnet (12-2011 tot nu)
Ik had al wat ervaring met Webhosting doordat ik
verschillende sites voor mezelf en voor klanten onderhield.
Daarnaast was ik voor mijn familie en vrienden al jaren de
officieuze helpdesk voor alle computer gerelateerde
problemen. Deze baan past dus goed bij me. Ik ben hier
begonnen als telefoonmedewerker, was daarna één van de
eerste medewerkers die de helpdesk-chatfunctie uittestte.
Hiernaast maak ik nu ook iedere week nieuwe handleidingen
voor op de helpdeskwebsite. Ik mis echter toch het werken in
teamverband en het maken van mooie producten.
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Freelancer (01-2011 tot 11-2011)
Ik hoopte de perfecte baan te vinden via
mijn 52banen project. Toen het bleek dat ik
deze hier niet zou vinden besloot ik mijn
eigen baan te creëren door een webdesignbureau te starten. Na wat leuke opdrachten
heb ik het moeten opgeven, het lukte me
niet om genoeg werk te genereren. Het was
tijd voor een baan met een vast inkomen.
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