Curriculum Vitae van Rowdy Boon
Naam			Rowdy Boon
Geboortedatum		
14-03-1985
Geboorteplaats		
Zaandam
Nationaliteit		
Nederlandse
Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gezinssituatie		
Vriendin en zoontje
Woonplaats		 Almere
Telefoon		 0631001155
E-mail adres		
rowdy@rowdysign.nl
Website/Portfolio
www.rowdysign.nl
Graad 			

Bachelor of Communication & Media Management

Rijbewijzen		

B, AM

Over mijzelf		
			
			
			
			
			

Mijn naam is Rowdy Boon. Ik ben een webdeveloper & webdesigner. Ik heb een achtergrond in
grafische vormgeving en webdesign maar ik richt mij tegenwoordig meer op webdevelopment
en specifiek Wordpress websites. Ik heb 4,5 jaar werkervaring op het gebied van webdevelopment, 4,5 jaar werkervaring op het gebied van webdesign en 12 jaar werkervaring op het gebied
van grafische vormgeving. Ik ben voornamelijk in te zetten als webdeveloper maar ik kan ook 		
ondersteuning bieden op het gebied van visual design en interaction design.

Opdrachten		
			

Enkele van onderstaande opdrachten worden verder toegelicht in mijn portfolio.
Klik op de onderstreepte tekst om naar de desbetreffende portfoliopagina te gaan.

			Ontwikkelen van Saillant Vierkant
			
			

Het vormgeven van een logo en een website en het ontwikkelen van een website waarmee ik unieke 		
gepersonaliseerde canvasdoeken wil aanbieden aan mensen.

			Opdrachtgever:
			
Periode: 		

Rowdysign (ikzelf)
December 2019 tot en met heden

			
			Ontwikkelen van Freelancespots.com
			
			

Het vormgeven en ontwikkelen van een website die alle openbare plekken
waar “remote workers” kunnen werken en meeten in kaart brengt.

			Opdrachtgever:
			
Periode: 		

Rowdysign (ikzelf)
December 2018 tot en met december 2019

			
			Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit website
			

Interactie ontwerp en front-end voor website Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit.

			

Opdrachtgever:
Periode: 		

Ideefix
Juni en juli 2019

			
			Talent Walks website en logo
			
Ontwerpen van een logo en ontwikkelen van een Wordpress website voor
			bedrijfsadviesbureau Talent Walks.
Opdrachtgever:
Bedrijfsadviesbureau Talent Walks
			Periode: 		2018

			
			Verbeteren van Matcon.com
			
			
			

Het updaten van de website Matcon.com (Drupal) met nieuwe functionaliteit (zoals
productfotocarrousels, nieuwe formulieren, etc) en producten (tekst en afbeeldingen)
met als doel het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en uitstraling van de website.

			Opdrachtgever:
			
Periode: 		

Matcon B.V.
December 2014 tot en met heden

			Interactief 3d-model webapplicaties
			
Optimaliseren van 3d-modellen van Matcon. Technische ontwikkeling van interactief
			3d-model webapplicatie.
			Opdrachtgever:
			
Periode: 		

Matcon B.V.
Februari 2016 tot en met heden

			Website voor “Jacky in Den Haag”
			
			

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

			

Opdrachtgever:
Periode: 		

Bedrijfsadviesbureau Talent Walks
December 2015 tot en met april 2016

			Webapplicatie voor “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

			Website voor The Fat Lady
			
			

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

			

Opdrachtgever:
Periode: 		

Vakbaanervaring

Front-end developer bij New Fountain te Haarlem

			

De front-end ontwikkelen en verbeteren van verschillende WordPress-websites.

			

Periode:		

Operagroep The Fat Lady
November 2015 tot en met april 2016

April tot en met december 2021

			Front-end developer bij Adeko te Zeist
			
			

De front-end ontwikkelen en verbeteren van verschillende Prestashop-websites. Ook het bouwen van 		
nieuwe functionaliteit voor Wordpress-websites.

			

Periode:		

Mei tot en met oktober 2020

			Wordpress-developer bij aim te Badhoevedorp
			
			

Het ontwikkelen en verbeteren van Wordpress-websites met name met behulp van pagebuilders zoals
Elementor en WP Bakery. Het configureren van webservers en DNS.

			Periode:		Februari en maart 2020

			Webdesigner bij Apptomorrow te Amsterdam
			
			

Het ontwikkelen van Wordpress-websites en het visueel vormgeven van mobiele app
screenshots voor klanten van Apptomorrow.

			

Periode:		

Juni 2017 tot en met december 2017

			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:		

Februari 2014 tot en met juni 2014

			Stagiair front-end developer bij Montblanc te Amsterdam
			

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

			

Periode:		

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

			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 2004 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

			

Kassa- en andere werkzaamheden voor het pompstation.

			

Periode:		

September 2003 tot en met januari 2004

Juli 2014 tot en met september 2014

			Postbezorger bij PostNL te Zaandam
			

Bezorgen van de post.

			

Periode:		

Opleidingen		
			

HBO Communication and Multimedia Design Amsterdam
aan de Hogeschool van Amsterdam

December 2011 tot en met januari 2014

			
Periode:		
Augustus 2010 tot en met januari 2015
			Diploma: 		Ja

			MBO Typografisch Vormgeven aan het Grafisch Lyceum Amsterdam
			
Periode:		
Augustus 2001 tot en met juni 2005
			Diploma:		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

Referenties		

Op aanvraag

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

Hardlopen en voetballen

Karakter		 Sociaal, flexibel, creatief, vastberaden

