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CV Ray Hyde 
Achternaam  Hyde 

Voornaam  Raymond 

Adres  Grote Haven 66 

2851 BN Haastrecht 

E-mailadres  ray@rayhyde.nl 

Portfolio  www.rayhyde.nl 

github.com/RayHyde 

Telefoon  06 - 41 24 53 14 

Opleiding  ▪ NIMA A/B 

▪ SRM Reclame 

▪ Diverse product- en technologie-trainingen (o.a. Angular, React, Vue, UX) 

▪ Scrum Open Assessment 

Profiel 

Ik ben een ervaren UX engineer/frontend developer met een goed oog voor user experience en een lange 
ervaring in het bouwen en ontwerpen van online applicaties. Ik heb veel gewerkt in high-volume/high-traffic 
omgevingen. Mijn roots liggen in marketing en sales en daarom ben ik ook de perfecte sparring partner voor 
conversie-gericht UX-design. 
 
Naast developer skills, zoals HTML, CSS, JavaScript (jQuery), LESS/SASS, Gulp, Grunt, SVN, GIT, responsive 
design, Bootstrap, A/B-testen, Magento of Wordpress, ben ik een designer met een goed gevoel voor vorm en 
balans, waarbij duidelijkheid en helderheid van de boodschap voorop staan. Als UX-/UI-engineer ben ik echt 
een bruggenbouwer tussen (UX-)design en development.  
 
Ik heb gewerkt in vele branches, van boeken tot reizen en van logistiek tot energie. Werken in een (Scrum-

)team is tweede natuur voor mij. Het fijnste om te doen vind ik het bouwen van prototypes voor online 

applicaties in nauwe samenwerking met (UX-)design. 
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Vaardigheden 

Skills ▪ web-ontwikkeling (18 jaar): 

- frontend design en -ontwikkeling met HTML(5), CSS(3), JavaScript 

(jQuery), PHP, usability, SEO copywriting; 

- ervaring met o.a. Magento, responsive design, Wordpress, LESS, SASS, 

Gulp, Grunt, SVN, GIT, Bootstrap, wireframing, Highcharts;  

▪ design: UX design, wireframing, grafisch design 

▪ testen: panel tests, 1-op-1 tests, A/B testen (Relay42, VWO); 

▪ planning: Scrum (Jira, Trello, Rally); 

▪ marketing: 

- planning (strategisch en tactisch, actiemarketing); 

- consulting (advies, klankbordfunctie); 

Algemene vaardigheden ▪ Is gewend te opereren in internationale omgevingen; 

▪ tweetalig: Engels en Nederlands beide vloeiend in spreken en schrijven; 

▪ Duits lezen en spreken: redelijk; 

▪ Frans lezen: redelijk; 

▪ werkt intensief met een brede reeks aan software en kan daarnaast zich 

nieuwe software en nieuwe technologieën snel eigen maken; 

Persoonlijkheid ▪ Academisch werk- en denkniveau; 

▪ goede communicator, teamspeler en motivator; 

▪ werkt nauwgezet en accuraat (een must indien men voor derden werkt); 

▪ brede interesse in bedrijfsprocessen en -structuren; 

▪ vindt snel praktische en creatieve oplossingen; 

▪ houdt van snel schakelen; 

▪ weet snel tot de kern van een probleem door te dringen; 

▪ veelzijdig inzetbaar; 

▪ kan met veel typen mensen opschieten. 

Werkervaring 

Werkgevers 2000 – heden Freelance webdesigner 

1995 - 2000 Eigenaar, EuroTech Marketing B.V. 

1992 - 1994 Channel Marketing Manager, Novell Inc. 

1987 - 1992 Marketing Communications Manager,  

WordPerfect Europe 

 

Werkervaring (vervolg) 

Projecten/klanten Project Klant/periode Werkzaamheden 

Frontend voor het B2B 

bestelplatform voor 

een lingerie-fabrikant  

 

Van de Velde N.V. 

september 2018 – 

februari 2019 

UX prototyping/testing, 

CSS, JavaScript, 

Bigcommerce, React 
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Het samen met growth 

marketeers bedenken 

en programmeren van 

A/B-tests 

Telegraaf Media Groep 

(telegraaf.nl en 

metronieuws.nl) 

april 2018 – september 

2018 

▪ Visual Website 

Optimizer 

▪ Google Analytics 

▪ HTML/CSS/JavaScript 

▪ design 

▪ graphics 

Frontend voor 

webapplicatie t.b.v. 

beurshandel in energie 

AgroEnergy (Eneco-

dochter) 

november 2016 – 

januari 2018 

▪ HTML/SCSS/jQuery 

▪ UX prototyping  

▪ Highcharts.js 

▪ Outsystems-platform 

Frontend voor 

webapplicatie t.b.v. 

documentverwerking 

RobotX 

april 2017 – heden 

▪ HTML/LESS/jQuery 

▪ jQuery UI 

▪ Bootstrap 

Website Gemeente 

Nijmegen 

Netcreators 

augustus 2017 

▪ HTML/LESS/jQuery 

▪ Bootstrap 

Diverse projecten voor 

o.a. Volkswagen en 

KNLTB 

Valtech 

april – mei 2017 

▪ bouw lease-berekening 

▪ bouw online enquête 

▪ testscripts 

Bouwen van website in 

Craft CMS 

G2G Online 

juli – september 2016 

▪ HTML/CSS/jQuery 

▪ Craft CMS templates 

▪ E-mail templates 

Bouwen van theme 

voor Magento 

webshop 

J&B Electronics 

februari 2016 

▪ CSS 

▪ PHP templates 

▪ Ontwerp 

▪ Graphics 

Diverse automotive 

webshops op ASP 

Triangle Business 

Concepts 

december 2015 – 

januari 2017 

▪ HTML/CSS 

▪ ASP-templates 

▪ Ontwerp 

▪ Graphics 

Bouwen van generieke 

template voor eigen 

CMS-systeem 

Zitecraft 

december 2015 

▪ HTML/CSS/jQuery 

▪ Bootstrap 

▪ Graphics 

Website voor 

vioolbouwers 

Contrada Musica 

november 2015 

▪ HTML/CSS/jQuery 

▪ Bootstrap 

▪ Ontwerp 

▪ Graphics 

Vormgeven en markup 

van online applicatie 

voor de binnenvaart 

Logos 

september – oktober 

2015 

▪ HTML/CSS/JS/PHP 

▪ CakePHP  

▪ Ontwerp 

▪ Graphics 
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Bouwen aan grafisch 

sterke webapplicatie 

IDVision 

juli 2015 

▪ HTML/CSS/JS/PHP 

▪ jQuery/CSS-animaties 

Frontend-

werkzaamheden 

neckermann.nl / 

vrijuit.nl 

Thomas Cook 

juli 2014 – juli 2015 

▪ HTML/CSS/JS markup 

voor: 

▪ A/B-testen 

▪ UX prototyping 

▪ nieuwe pagina’s 

accommodatie-

informatie 

▪ landing pages 

▪ promotionele 

campagnes 

Restylen Magento 

webwinkel 

Comcol.nl 

april – juni 2014 

▪ Ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS markup 

▪ Magento-templates 

Webwinkel voor 

Formule 1-

merchandising 

Triangle Business 

Concepts  

november 2013 –  

maart 2014 

▪ Ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS markup 

▪ Aanpassen ASP-

templates 

Frontend-issues 

oplossen voor diverse 

klanten 

Dinkgreve Solutions 

november 2013 – 

februari 2014 

▪ Ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS markup 

Webwinkel voor 

Formule 1-kleding 

Triangle Business 

Concepts  

oktober 2013 

▪ Ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS markup 

Pixelperfect coderen 

van website voor 

internationale 

overheid 

Osage 

oktober 2013 

▪ CSS markup 

Online HTML5-adver-

tenties / Problemen 

met responsive design 

oplossen 

Magic Bullet 

oktober 2013 

▪ HTML/CSS/JS markup 

Mini-webshop voor F1-

kleding 

Fanfashion.eu 

september 2013 

▪ (Responsive) ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS markup 

Diverse websites: 

omzetten PSD naar 

HTML/CSS/JS 

Marketingbytes 

mei – juli 2013 

▪ HTML/CSS/JS markup 

Online applicatie voor 

de binnenvaart 

LogoS/Vaart! 

mei 2013 

▪ UX-ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS 
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HTML/CSS markup van 

webshop 

Webshophelpers 

april 2013 

▪ HTML/CSS/JS 

▪ Template aanpassingen 

SEOShop 

Website/online 

applicatie voor 

telefoniediensten 

SecureCOMZ 

december 2012 –  

februari 2013 

▪ Responsive ontwerp 

▪ UX-ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS 

▪ Copywriting NL & EN 

Online applicatie voor 

de binnenvaart 

LogoS 

november 2012 – april 

2013 

▪ Responsive ontwerp 

▪ UX-ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS 

Webwinkel landelijke 

apotheken-organisatie 

Webverzorgers 

juli – november 2012 

▪ Magento templates 

▪ HTML/CSS/JS 

▪ Browser-checking 

Webwinkel 

computerboeken en 

software 

Computercollectief 

oktober 2011 – april 

2012 

▪ Ontwerp Magento-shop 

▪ Magento templates 

▪ HTML/CSS/JS 

Webwinkel drogisterij 

plus subsites 

Webverzorgers 

juni – augustus, 

november 2011 

▪ Magento templates 

▪ HTML/CSS-opmaak 

▪ Browser-checking 

Webwinkel 

cursusverkoop 

Webverzorgers 

augustus 2011 

▪ Magento templates 

▪ HTML/CSS/JS 

Webwinkel cosmetica Deadseacosmetica.nl 

juli – augustus 2010 

▪ Ontwerp Magento-shop 

▪ Magento templates 

▪ HTML/CSS/JS 

▪ Productafbeeldingen 

Online applicatie voor 

de binnenvaart  

LogoS 

augustus – november 

2009 

▪ Ontwerp 

▪ UX-ontwerp 

▪ HTML/CSS/JS 

Webwinkel in software Mensys BV ▪ HTML/CSS/JS 

Verder vele websites in Wordpress of HTML/CSS/JS 

 


