Curriculum Vitae van Rowdy Boon
Naam 		Rowdy Boon
Geboortedatum		
14-03-1985
Geboorteplaats		
Zaandam
Nationaliteit
Nederlandse
Burgerlijke staat		
Ongehuwd
Woonplaats		 Zaandam
E-mail adres		
rowdy@rowdysign.nl
Website/Portfolio
www.rowdysign.nl
Graad 			

Bachelor of Communication & Media Management

Rijbewijzen		

B, AM

Freelance-opdrachten

Verbeteren website Matcon.com

			
			

Het updaten van de website Matcon.com met nieuwe producten (tekst en afbeeldingen).
Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, de uitstraling en de vindbaarheid (SEO) van de website.

			Opdrachtgever
			
Periode		

Matcon BV
december 2014 tot en met heden

			Webapplicatie interactieve 3d-modellen
			
			

Optimaliseren van 3d-modellen van Matcon.
Technische ontwikkeling van webapplicatie voor interactieve 3d-modellen.

			Opdrachtgever
			
Periode		

Matcon BV
februari 2016 tot en met heden

			

Website Project Burnout verbeteren

			
			
			

Het verder opbouwen, gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker maken van de Project Burnout 		
website voor de gelijknamige organisatie. Deze organisatie richt zich voornamelijk op preventieve en 		
meetbare zorg voor mensen die lijden aan of risicio lopen op overmatige werkstress en burnout.

			Opdrachtgever
			
Periode		

Project Burnout
mei 2017 tot en met juni 2018

			Project Burnout documenten
			
			
			

Het grafisch vormgeven van uiteenlopende (drukwerk)documenten zoals salesbrochures, posters
en visitekaartjes. Project Burnout richt zich voornamelijk op preventieve en meetbare zorg
voor mensen die lijden aan of risicio lopen op overmatige werkstress en burnout.

			Opdrachtgever
			
Periode		

Project Burnout
mei 2017 tot en met juni 2018

			
			Website Talent Walks
			

Het bedenken, ontwerpen, vormgeven en ontwikkelen van de website voor bedrijfsadviesbureau Talent Walks.

			Opdrachtgever
			
Periode		

bedrijfsadviesbureau Talent Walks
april 2018 tot en met heden

			Logo Talent Walks
			

Het bedenken, ontwerpen en vormgeven van een logo voor bedrijfsadviesbureau Talent Walks.

			Opdrachtgever
			
Periode		

bedrijfsadviesbureau Talent Walks
juni en juli 2016 en juli 2017 (update van logo)

			Website Tropisme
			

Website vormgegeven en ontwikkeld voor advies- en projectmanagementbureau Tropisme.

			
			

Opdrachtgever
Periode		

			

Zie volgende pagina voor meer informatie

advies- en projectmanagementbureau Tropisme
februari tot en mei 2017

			Huisstijl voor “Kampvuur”

			
			

Het meedenken en ontwikkelen van een huisstijl voor operaproductie
“Kampvuur” van operagroep The Fat Lady.

			
Opdrachtgever
operagroep The Fat Lady
			Periode		februari 2017

			

Huisstijl voor “Een sprankje hemel”

			
			

Het meedenken en ontwikkelen van een huisstijl voor operaproductie
“Een sprankje hemel” van operagroep The Fat Lady.

			
			

Opdrachtgever
Periode		

operagroep The Fat Lady
juli 2016 tot en met september 2016

			Huisstijl voor “Peepshow”
			
			

Het meedenken en ontwikkelen van een huisstijl voor operaproductie
“Peepshow” van operagroep The Fat Lady.

			
			

Opdrachtgever
Periode		

operagroep The Fat Lady
februari 2016 tot en met april 2016

			Website voor “Jacky in Den Haag”
			
			

Interactie ontwerp, vormgeving en technische ontwikkeling van een informatieve
website voor de speurtocht “Jacky in Den Haag” voor bedrijfsadviesbureau Talent Walks.

			Opdrachtgever
			
Periode		

bedrijfsadviesbureau Talent Walks
december 2015 tot en met april 2016

			
			Website voor The Fat Lady
			
			

Een complete informatieve website gemaakt voor operagroep The Fat Lady waarbij ik
zowel het interactie ontwerp, de vormgeving als technische ontwikkeling heb gedaan.

			
			

Opdrachtgever
Periode		

operagroep The Fat Lady
november 2015 tot en met april 2016

			
			Speurtocht “Jacky in Den Haag”
			
			

Een complete speurtocht gemaakt genaamd “Jacky in Den Haag” dat onder
andere bestaat uit een complete webapplicatie en diverse fysieke routekaarten.

			Opdrachtgever
			
Periode		

bedrijfsadviesbureau Talent Walks
februari 2015 tot en met april 2016

			Instructievideo’s van veiligheidsdouches
			

Het maken, monteren en inspreken van instructievideo’s voor Matcon veiligheidsdouches.

			Opdrachtgever
			
Periode		

Matcon BV
augustus 2015 tot en met december 2015

Vakbaanervaring

Webdesigner bij Apptomorrow te Amsterdam

			
			

Het bouwen van websites voor boekhoud- en accountantkantoren
op basis van het Enfold-thema voor Wordpress.

			

Periode		

			

Stagiair game designer bij Axendo te Leusden

			
			

Game design werkzaamheden (concept, visual en interaction design, techniek) voor 				
Kinemoto (platform dat gebruik maakt van Microsoft Kinect).

			

Periode		

			

Stagiair front-end developer bij Montblanc te Amsterdam

			

Vormgeving, interactie ontwerp en front-end van diverse (mobiele) websites.

			

Periode		

juni 2017 tot en met december 2017

februari 2014 tot en met juni 2014

februari 2012 tot en met mei 2012

			Creatief DTP-medewerker bij De Telefoongids BV te Amsterdam
			

Grafische vormgeving van advertenties en sales promotie materiaal.

			

Periode		

december 2006 tot en met juli 2010

			Zie volgende pagina voor meer informatie
			
			

Werkvoorbereider en DTP-medewerker bij Holland Combinatie te Alkmaar

			

Verwerken van materiaal voor de opbouw van advertenties.

			

Periode		

een half jaar in 2006

			Stagiair DTP-medewerker bij Publicis BV te Amsterdam
			

Grafische vormgeving drukwerk voor diverse klanten.

			

Periode		

januari tot en met juni 2004

			
			
Stagiair DTP-medewerker bij Gouden Gids BV te Amsterdam
			

Grafische vormgeving van advertenties en sales promotion materiaal.

			

Periode		

Bijbaanervaring		

Service medewerker bij Shell pompstation te Zaandam

			

Kassawerkzaamheden en schoonhouden van pompstation.

			

Periode		

			

Postbezorger bij PostNL te Zaandam

			

Bezorgen van de post (voornamelijk op zaterdag).

			

Periode		

Opleidingen		
			

HBO Communication and Multimedia Design Amsterdam
aan de Hogeschool van Amsterdam

			
Periode		
			Diploma behaald

september 2003 tot en met januari 2004

juli tot en met september 2014

december 2011 tot en met januari 2014

augustus 2010 tot en met januari 2015
ja

			MBO Typografisch Vormgeven aan het Grafisch Lyceum Amsterdam
			
Periode		
			Diploma behaald

augustus 2001 tot en met juni 2005
ja

Portfolio		 Zie www.rowdysign.nl/wat-ik-maak
Vakvaardigheden

Zie www.rowdysign.nl/wat-ik-kan

Technische kennis

Zie www.rowdysign.nl/wat-ik-kan

Interesses		 Webdesign
			Webdevelopment
			Internet
			Geschiedenis, archeologie
			Sport
			Kolonisten van Catan
			Paintball
Sport			

Fitness, hardlopen, voetballen, kickboksen

Karakter

Flexibel, creatief, open, vriendelijk, vastberaden

