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Angela Borman 
 
Reine Claude 5 
4007 ZK Tiel 
 
M.  06 - 55 55 33 08 
E.  angela_borman@hotmail.com 
 
Geboortedatum:  22-08-1989 
Geboorteplaats:  Tiel 
Nationaliteit:  Nederlandse 
Rijbewijs: B 

 
 
 
Portfolio 
www.angelaborman.nl  
 
Graag wil ik mijn CV in een 
persoonlijk gesprek toelichten. 

 
2015 – 2016 HBO niveau, Instructeur  
Eerste Hulp, kennis menselijk lichaam 
Bezig met opleiding 
 
 
2015 – 2015 HBO niveau, Instructeur 
Reanimatie (BLS) & AED 
Diploma behaald 
 
 
2010 – 2012 HBO, Communicatie & 
Multimediadesign 
Propedeuse behaald 
 
 
2006 – 2010 MBO, Multimedia Vormgever,  
Diploma behaald 
 
 
2002 – 2006 VMBO, Theoretische/ 
Gemengde leerweg (TL/GL) 
Diploma behaald 

 

Cursussen: 
2012 Cursus, SharePoint en SharePoint 
Designer   
Certificaat behaald 
 
 
2015 Cursus, BHV hulpverlener en 
ontruiming 
Certificaat behaald 
 
2015 Cursus, Hulpverlener Reanimatie  
(BLS) & AED, richtlijnen volgens NRR 
Certificaat behaald 
 
 
2015 Cursus, EHBO hulpverlener, richtlijnen 
volgens Oranje Kruis 
Certificaat behaald 
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Werkervaring 
 

RescueMate bv  Instructeur Reanimatie (BLS) & AED 2015 – heden 

 
 

  
 

 

Tijdens de training bij de Politie geef ik: 
 

- Achtergrondinformatie over reanimatie 
- Oefening met reanimatie en AED 
- Oefening beademing met beademingsmasker 
- Oefening stabiele zijligging 
- Uitleg procedure Niet-Reanimeren 
- Oefenen kinderreanimatie 

 
Tijdens de basis- en herhaalcursus geef ik: 
 

- Achtergrondinformatie over reanimatie 
- Oefening met reanimatie en AED 
- Uitleg Niet-Reanimeren verklaring 

 

RescueMate bv Multimedia designer 2012 – heden 

 
 
 
 

 

Bij RescueMate draag ik de verantwoordelijkheid voor alle creatieve ontwerpen 
en uitingen. 
 

- Ontwerpen en bouwen van de website 
http://www.rescuemate.eu/  

- Ontwerpen en bouwen van de webshop 
http://webshop.rescuemate.eu/  

- Collega instructies gegeven van Wordpress, waarin in de 
website en webshop heb gebouwd 

- Onderhoud website en webshop 
- Ontwerpen nieuwe huisstijl RescueMate; briefpapier, 

visitekaartje, enveloppe, presentatiemap, folders en 
brochures, PowerPoint presentaties, enz. 

- Ontwerpen achtergronden voor de app RescueMate-App 
- Iconen ontwerpen d.m.v. Illustrator. 
- De kleur van het apparaat RescueMate bepaald. 
- Verschillende advertenties voor tijdschriften en catalogi ontwerpen. 
- Productie ontwerp met maatspecificaties. 

 

ProAssist Medewerker Contact Center / Helpdesk 2012 – 2014 

 

 

Ik help klanten met vragen over de verzekering van hun mobile telefoon. Ik help 
de klant vanaf het eerste contact totdat de telefoon weer terug bij de klant is. 
 

- Klanten te woord met betrekking tot claims en verzekeringsvragen. 
- Problemen analyseren en telefonisch oplossen. 
- Klachtenbehandeling.  
- Administratieve taken, gespreksverslagen uitwerken, afspraken bij de klant 

inplannen). 
 

EFBS / TMO hogeschool 
modemanagement 

EFSO Moderator / ICT medewerker 2010 – 2012 

 
 
 

   

Bij EFBS heb ik de interne website verbeterd en ontwikkeld. Bij de ontwikkeling 
van de website heb ik rekening gehouden met de actuele modetrends door 
middel van vakbladen, als Vogue, en websites, als Textilia.  Als extra taak heb ik 
de website voor de Alumni opgezet en de uitnodigingen gemaakt. Daarnaast 
hield ik mij bezig met de ondersteuning bij hard- en software problemen. 
 

- Interne website(EFSO) verbeterd en ontwikkeld in SharePoint en SharePoint 
Designer  (voor de studenten, docenten en medewerkers).  
Certificaat behaald 

- Nieuwe lay-out ontwikkelen voor EFSO, de interne website. 
- Ontwerpen website en uitnodigingen voor Alumni (oud-studenten). 
- Ondersteuning docenten met hard- en software problemen. 

 

http://www.rescuemate.eu/
http://webshop.rescuemate.eu/


 
 

Kanselarij der Nederlandse Orde Freelance intranet ontwerper en onderhoud 2009 – 2013 

 

 
 

De interne website heb ik onderhouden. Hierbij maakte ik gebruik van Joomla! 
1.5. Het grootste doel van de website was interne informatie over vergaderingen 
communiceren en wie in aanmerking komt voor de oorkondes. 
- Ontwerpen en bouwen van de intranet website m.b.v. Joomla! 1.5. 
- Medewerkers instructies geven voor gebruik en onderhoud 
- Jaarlijkse onderhoud / update van het Intranet. 

Kanselarij der Nederlandse Orde Freelance Multimedia desinger 2007 – heden 

 
 

 

Bij AED Solutions draag ik de verantwoordelijkheid voor alle creatieve 
ontwerpen en uitingen. 
- Administratieve ondersteuning. 
- Posters voor Politie Nederland maken, Gebruik AED. 
- Ontwerpen van certificaten, diploma’s en waardebonnen. 
- Het maken van een advertenties, voor onder andere de Nederlandse 

Hartstichting. 
- Onderhouden website. 

 
 

 

Werkervaring stages 
 

Novicum Webdesinger 2009 

 
 

 
 

De opdracht was een compleet product te maken. 
- Compleet nieuwe website maken, vanaf het begin van het stadium 
- Ontwerpen en adviseren nieuwe website 
- Website gebouwd m.b.v. Joomla! 1.5. 
- Medewerkers instructies geven voor gebruik 
- Na mijn stage ben ik terug gekomen als Freelancer voor onderhoud van de 

website. 

Bright Alley Assistent ontwerper 2009 

 

 
 

Als stagiair ben ik assistent geweest met grote projecten: 
- Het maken van een muismat Conclusion 
- Foto’s voor de e-learning module van Rabobank bewerken 
- Het maken van iconen voorde e-learning module van Augeo 
- Ontwerpen standbanners voor Bright Alley 

Aim4Media Multimedia designer 2008 

 
 

 

Ik was verantwoordelijk voor alle creatieve uitingen via het internet van 
Aim4Media. 

- Het maken van iconen voor WPL Industries 
- Het maken van een cheque 
- Het maken van banners met Flash 
- Goedkeuren van banners die op het internet te zien zijn 
- Het maken van webtemplates in Photoshop 
- Een nieuw plan schrijven voor de website van Liefde.com 
- Het maken van nieuw briefpapier & paymentbrief in huisstijl 

 
  



 
 

 

Over Mij 
 

 Mijn specialiteiten liggen vooral op de volgende gebieden: 

 
 

Angela Borman 
 
Reine Claude 5 
4007 ZK Tiel 
 
M:  06 - 55 55 33 08 
E.: angela_borman@hotmail.com 
 
Geboortedatum:  22-08-1989 
Geboorteplaats:  Tiel 
Nationaliteit:  Nederlandse 
Rijbewijs: B 

 
 
 
Portfolio 
www.angelaborman.nl  
 
Graag wil ik mijn CV in een 
persoonlijk gesprek toelichten. 

Programma´s 
 

 Uitstekend 
 

 Uitstekend 
 

 Uitstekend 
 

 Goed 
 

 Goed 
 

 Uitstekend 
 

 Uitstekend 
 

 Uitstekend 
 
 
Website 
 

HTML5, CSS Uitstekend 
 

PHP 5 Voldoende 
 

Responsive website Uitstekend 

SEO Goed 
 

Wordpress Uitstekend 
 

SharePoint Goed 
 

Joomla Voldoende 
 
 
Klantenservice telefonisch 
 

Luisteren  
 

Situatie klant begrijpen  
 

Proactief  
 

Service gericht  
 
Talen 
 

Nederlands  
 

Engels  
 
Hobby’s 
 

Golf  
 

Lezen  
 

Wintersportvakantie / skiën  
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