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Introductie

Ik ben een zelfstandige ontwerper met bureau- en freelance ervaring
en een brede kijk een kennis. Ik zoek unieke oplossingen -ongeacht het
medium- en werk graag samen met (project)teams. Ik ben op zoek naar
een nieuwe uitdaging waarin ik mijzelf verder kan doorontwikkelen.

Plesmanlaan 50
3555 AP
Utrecht
+31 (0)6 23364022
nicklutgerhorst@gmail.com
www.nicklutgerhorst.com
www.linkedin.com/in/nicklutgerhorst/

Ik zou mijzelf omschrijven als nieuwsgierig met een grote interesse,
bedachtzaam, kritisch, leergierig en kalm.

Opleiding
Van recent naar ouder

HBO
2011-2016

Communication & Multimedia Design
Hogeschool Utrecht
Specialisatie: Visual Design

MBO
2007-2011

Multimedia vormgever
ROC A12

Werkervaring
Van recent naar ouder

Maximum

Junior Digital Designer

2020

Maximum is een full-service bureau gespecialiseerd in employer branding
en recruitment advertising. In het design team werkte ik aan divers lopende
campagnes. Veel binnen web- en UI design waarmee opdrachtgevers zich
onderscheidend kunnen positioneren op de arbeidsmarkt.
Gewerkt voor o.a.:
Defensie, de Belastingdienst, Gemeente Rotterdam, VodafoneZiggo, Politie

Eigen onderneming

Freelance Digital Designer

2014 - heden

Zelfstandig ontwerper voor de digitale wereld. Ook analoog en print.
UI & interaction design
Branding
Illustratie
Visuele communicatie
Boekbinden & boekontwerp
Video & animatie
Gewerkt voor o.a.:
Architectuur Studio Wezenberg, Restaurant GYS en High on Type

Art and the City

Docent Adobe software

2019 - heden

Art and the City verzorgt een breed aanbod cursussen grafisch ontwerp.
Als docent leer ik cursisten de Adobe programma’s Photoshop, Indesign,
Illustrator, Premiere Pro en After Effects.

Vormplatform

Redacteur

2014 - 2016

Vormplatform is een online podium voor ontwerp- en kunstdisciplines. Als
redacteur van Vormplatform schreef ik artikelen en hielp en dacht ik mee bij
lopende projecten.

HoverKraft

HBO afstudeeropdracht: KoffieKrabbel

2015 - 2016

KoffieKrabbel is een web-applicatie om gratis koffie te verdienen bij koffiezaken
met een promotionele ‘krabbel’ (tekening) op social media. Ik heb (potentiële)
gebruikers en koffiezaken onderzocht -om een grotere deelname te genererenmiddels een Research-Through-Design methode. Ik heb diverse middelen
ontworpen, getest en iteratief verbeterd om meer gebruikers te activeren.
Mijn taken:
Visual design
Concept ontwikkeling
Ontwikkelen van prototypen
Onderzoek gebruikers (koffiezaken en krabbelaars)

CCCP Amsterdam

HBO Stage: Graphic & Motion Design

2013 - 2014

In het concept & creatie team werkte ik aan web- en print uitingen voor grote
klanten en motion graphics en grafische producten voor tv programma’s.
Gewerkt voor o.a.:
Hema, Miss Etam, Keune, Sparta fietsen, Toyota, Streetlab en Rambam

Agri Retail b.v.

MBO stage: Grafisch ontwerper

2011 - 2012

Agri Retail is het moederbedrijf van Boerenbond en Welkoop. Ik werkte mee
aan de visuele communicatie waaronder bijv. reclamecampagnes en -folders.

Drukkerij de Grebbe

MBO stage: Grafisch ontwerper

2009 - 2010

Drukkerij de Grebbe is een drukkerij en ontwerpstudio. Als grafisch ontwerper
werkte aan diverse printproducten tot het ontwikkelen van visuele identiteiten.

Kennis

Figma
Affinity Designer
Adobe Photoshop / Illustrator / Indesign
Adobe Premiere Pro / After Effects
Google docs
HTML & CSS
Wordpress

Talen

Nederlands (moedertaal)
Engels (verstaan: goed | spreken/schrijven: in orde)

Hobbies

Filmhuis
Tekenen/Illustratie
Typografie & letterontwerp
Boekbinden
Duiken
Boulderen
Fietsen

