
Interim beleidsadviseur parkeren

juli - augustus 2017

Voor de gemeente Eindhoven verving en 
ondersteunde ik tijdelijk medewerkers 
op het gebied van parkeren in verband 
met de vakantieperiode. Gedurende 6 
weken was ik het aanspreekpunt voor 
betrokken afdelingen, verzorgde ik het 
eerstelijns contact met bewoners en 
zorgde ik er samen met mijn collega voor 
dat de uitbreiding van betaald parkeren 
doorgang vond.
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Ik ben Jason David, een harde werker die sociaal is ingesteld en die het meeste uit 
zijn werk wil halen. Ik los (samen met anderen) verkeerskundige vraagstukken op 
en maak daarbij onder andere gebruik van mijn grafische vaardigheden. Zo maak 
ik het eindproduct naast inhoudelijk sterk ook aantrekkelijk en begrijpelijk voor de 
eindgebruiker.

Sinds 2014 studeer ik mobiliteit aan de NHTV in Breda. Met behulp van deze studie wil 
ik van mijn hobby mijn beroep maken.  Ondanks dat ik een brede opleiding volg, liggen 
mijn kwaliteiten en interesses voornamelijk op het gebied van fiets en openbaar vervoer. 

Over mij

Werkervaring

maart - juni 2017februari - juni 2018

Stagiair Format FietsAfstudeerder

Studentassistent

Stagiair Verkeer en Milleu

september - december 2016

september 2016 - december 2017mei 2016 - heden

Allround customer service medewerker

Als mederwerker de buitendienst 
help ik treinreizigers van en naar 
treinvervangend vervoer, geef ze 
reisinformatie en probeer ze met een lach 
hun reis te laten vervolgen.

Daarnaast sta ik bij poortslutingen op 
stations in heel Nederland om reizigers 
te assisteren, voor te lichten of om 
voor de NS loopstroommetingen bij 
toegangspoorten te verrichten.

Hoe zorg je dat de onbemenste OV-fiets 
uitgiftepunten ook in de toekomst blijven 
functioneren? Gedurende 14 weken 
hield ik mij bezig met de onbemenste 
uitgiftepunten van de OV-fiets en 
beoordeelde ik deze op verschillende 
elementen zoals operationele 
beheersbaarheid en klanttevredenheid.

Stageduur:  14 weken
Afdeling: Formule ontwikkeling en  
 Concessie Uitgifte 

Daar waar mobiliteit altijd in beweging, 
blijven er altijd vraagstukken liggen. Met 
welk vraagstuk durf je mij 18 weken lang 
uit te dagen? Voor mijn afstudeerstage 
ben ik opzoek naar een uitdagende 
stage, waarbij mijn eindproduct bij 
voorkeur geïmplenteerd kan worden in 
de praktijk. 

Trefwoorden: Openbaar vervoer, TOD, 
Capaciteitsverdeling, Optimalisatie,  
MAAS, Voor- /natransport, Fiets.

Stageduur:  18 weken

Assisteren van docenten bij het geven, 
opnemen en maken van colleges, clips 
en ander (digitaal lesmateriaal)

Ook gewerkt bij:
OLB Arnhem - House of special sports
YoungCapital - uitzendbureau

Wat zijn voorwaarden voor de 
herinrichting van de Vestdijk in 
Eindhoven? Een gebiedsontsluitingsweg 
(15.000 mvt/etmaal) wordt 
afgewaardeerd om te voldoen aan de 
wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. 
Waar blijven de andere voertuigen? 
Wat worden nieuwe sluiproutes en 
waar moeten aanvullende maatregelen 
getroffen worden? En belangrijker nog 
hoe zorg je voor voldoende draagvlak 
in de stad, zodat de herinrichting van de 
Vestdijk een succes wordt.

Stageduur:  14 weken
Sector: Ruimtelijke Expertise
Afdeling: Verkeer en Milleu 
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Opleidingen

Kennis en skills

Hobby

Diploma’s / Certificaten

Project

Openbaar vervoer
Fiets
Verkeersmanagement

Computervaardigheden

MobiliteitTalen

Autocad
Illustrator
Indesign
Photoshop

SpecialismenAlgemeen
MS Word
MS Powerpoint
MS Excel
Social Media
Wordpress

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Moedertaal
Professioneel
Basis
Elementair

Hogeschooltaal Nederlands niveau C1
Hogeschooltaal Engels   
ECDL Computerrijbewijs 

Propedeuse Mobiliteit 2015
VWO 2014

Bachelor Mobiliteit  | NHTV  Breda

VWO - N&G   | Olympus College Arnhem

Excursie Kopenhagen
Bezoek aan de Øresundregio, diverse bedrijven bezocht die zich bezighouden met verkeerskunde zoals 
IKEA (Helsingborg), Danisch Cycling Embassy (Kopenhagen) en de DSB (Kopenhagen).

Minor Retrofitting the sprawled city - Engelstalig
Jarenlang leefden Noord-Amerikanen hun American dream waardoor er grote suburbane gebieden 
ontstonden. Deze gebieden kennen een hoge autoafhankelijkheid en annoniemiteit. In deze minor ga ik 
samen met mijn projectgroep opzoek naar oplossingen voor dit probleem in Calgary.

2014 - 2018 (verwacht) - Studie waarbij ik o.a. leer hoe ik een veilige weg ontwerp, verkeer in goede banen leid 
en mensen kan beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In een projectgroepen of als individu 
werk ik samen met externe partijen, zoals advies-bureaus, provincies of gemeenten om knelpunten op te lossen.

2008 - 2014 - VWO Natuur en Gezondheid met de aanvullende vakken muziek en kunst algemeen om zo variatie 
te hebben op het inhoudelijk redelijk wetenschappelijke vakkenpakket.

Vakkenpakket:
- Nederlands
- Engels
- Frans
- Wiskunde A
- Natuurkunde

- Scheikunde
- Biologie
- Muziek
- Kunst Algemeen

mei 2017 - heden

Conceptowner & Designer

We reizen jaarlijks heel wat kilometers af, maar hoeveel precies dat weet 
niemand. Met mijnovdashboard.nl wordt het mogelijk statisieken over 
je gemaakte reizen in te zien. Het enige wat de klant hoeft te doen is 
zijn OV-chipkaart te koppelen aan mijnovdashboard.

Het project bevindt zich op dit moment in de bèta fase en zal de 
komende periode steeds verder uitgebreid worden.
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http://mijnovdashboard.nl
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