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PROFIEL 

Mensen die mij goed kennen 
omschrijven mij als ondernemend en 
technisch. Ik ben altijd bezig en naast 
school heb ik mijzelf al veel 
vaardigheden aangeleerd door ‘trial 
and error’. Als ik iets voor ogen heb 
ga ik net zolang door totdat het lukt. 
Mijn interesse is heel gevarieerd, maar 
mijn voorkeur gaat uit naar technisch-
commerciële werkzaamheden. Ik hou 
van uitdaging, zowel in sportieve zin 
als in mijn werk. Daarnaast ben ik 
flexibel, heb incasseringsvermogen en 
ben erg gemotiveerd om mezelf en 
mijn omgeving te verbeteren. 
 

CONTACT 
WEBSITE: 
www.stijnhoogland.nl 
 
E-MAIL: 
hooglandstijn3@gmail.com 

HOBBY’S 
Kitesurfen 
Technisch klussen/bouwen 

INTERESSES 
Techniek, Ondernemerschap en Sport 

VAARDIGHEDEN 
3D Tekenen (Solidworks en Inventor) 
PLC programmeren (siemens) 
Office toepassingen 
Planningsprogramma (Project 
Professional) 
Websites/web applicaties  bouwen 
 

 
OPLEIDING 

Hanzehogeschool, Technische Bedrijfskunde 
2020 - Heden 
Momenteel zit ik in het tweede jaar van de opleiding Technische 
bedrijfskunde. Tot nu toe heb ik al mijn punten gehaald. 
 
Ondernemersacademie Groningen 
2019 - 2020 
Een verdienmodel bedenken en daarvoor een businessplan 
schrijven. 
 
ROC Noorderpoort, Technicus Engineering 
2016 - 2020 
Specialisatie Mechatronica. Tijdens de opleiding heb ik ook 
meegedaan aan de Skills Heroes, dit is een vak wedstrijd tussen 
verschillende scholen.  
 
CS Vincent van Gogh, VMBO-TL 
2012 - 2016 
Diploma behaald met goede resultaten en met specialisatie sport 
en bewegen. Studierichting sector economie en techniek. 

WERKERVARING 

Studievereniging Scopus,  Penningmeester 
2021–2022 
SV Scopus is de studievereniging voor Technische Bedrijfskunde. Ik 
zat hier in het bestuur als penningmeester. Mijn taken waren het 
begroten en bijhouden van de financiën, Organiseren van 
evenementen, aansturen van leden en nog diverse andere taken.  
 
Stijn-design,  Eigen bedrijf 
2020–heden 
In 2020 heb ik een eigen bedrijf opgericht voor het bouwen van 
websites en web applicaties voor diverse opdrachtgevers.  
 
GeTech,  Machine operator 
2017–heden  (10 weken stage 1e leerjaar, halfjaar stage 4e leerjaar 
en vakantie werk) 
Getech maakt controle mallen voor de auto industrie. 
Ik ben hier begonnen als Machine operator, je maakt dan met 
behulp van een CNC machine verschillende onderdelen. In mijn 
laatste stage heb ik vnl. gewerkt op de R&D afdeling waar ik een 
nieuwe opspantechniek heb ontworpen waardoor handmatig 
werk ook op de CNC machine mogelijk werd gemaakt.                                                                  
 
 
 
 
 



 

 

Antix Sports,  Kitesurf instructeur 
2017–heden  (Weekend en vakantie werk) 
Ik geef les aan mensen die graag de sport kitesurfen willen leren of 
beter willen worden in kitesurfen. Ook help ik met andere 
activiteiten.  
 
Basketbal club Triple-b,  Secretaris  
2019–2021 
Mijn taken zijn onder andere het regelen van zaalhuur, 
teamindelingen, scheidsrechters, tafelaars en het beantwoorden 
van de mail. 
 
Eurohill  Monteur 
2018–2019  (halfjaar stage 3e leerjaar) 
Tijdens deze stageperiode heb ik gewerkt als monteur in de 
beveiliging sector. Hierbij kwam ik in aanraking met 
inbraakinstallaties, brandmeldinstallaties, camera beveiliging en 
toegangscontrole. 
 
Inducon  Monteur 
2017–2018  (10 weken stage 2e leerjaar) 
Tijdens deze stageperiode heb ik gewerkt als monteur. Bij dit bedrijf 
worden beweegbare zwembadvloeren, zwembad afdekkingen 
en invalide zwembadliften gemaakt. 
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