Tom Pijnappel
Graphic (3D Video) Designer
www.tompijnappel.com
info@tompijnappel.com
+31651209223

Persoonlijk statement
Hoi! Ik ben Tom Pijnappel en ik ben iemand die altijd veel motivatie heeft en geïnteresseerd is in nieuwe
uitdagingen. Doordat ik veel verschillende banen en activiteiten heb gedaan sta ik overal voor open. Dit
heeft mij voor belangrijke vaardigheden en kwaliteitseisen gezorgt met een uitstekende communicatie.
Van mezelf weet ik dat ik goed om kan gaan met druk, nauwkeurig kan werken en de puntjes op de i kan
zetten. Ik hou van een goed product, geen half werk. Graag leer ik nog steeds veel van andere mensen
en beroepen. De grootste activieteit die ik doe betreft werk, is het maken van allerlei multimedia zoals
(audio) visuele 3D animatie en design werk voor artiesten, evenementen-organisaties en platenmaatschappijen. Dit doe ik vooral in de populaire wereld van dance-muziek. Mijn portfolio is te vinden op mijn
website: www.tompijnappel.com.

Opleiding
2012 - 2016

HAN University of Applied Sciences
Bachelor of Science | Communication & Multimedia Design
Kernen: Brand Design, Direct Marketing, Audio Video, Motion Graphic,
Animation, Game Development & Design, Application, Web & User Experience
Design.

2006 - 2012

Veluws College Walterbosch Science & Engeneering
HAVO | Natuur & Techniek
Kernen: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Engels, Dutch, Informatica

Werkervaring
Tom Pijnappel 		Freelancer Graphic (Video) Designer | April 2015 - Heden
Activiteiten:			
Concepten uitwerken, creatief brein, realisatie, ontwerp, bespreking klanten.
Expert Twello			
Activiteiten:			

Installateur & Buitendienst | Oktober 2017 - Heden
Installatie van TV’s, audio en witgoed. Tevens reparatie hiervan.

Theracords			
Activiteiten:			

Graphic (Video) Designer | Januari 2016 - December 2016
Communicatie artiesten, nieuwe ideëen verzinnem, realisatie concepten.

Tank Stream Hotel (AUS)
Activiteiten:			

Gastheer | Mei 2017 - Juli 2017
Minibars bijvullen op hotelkamers, gasten ontvangen.

Greenstaff (AUS)		
Activiteiten:			

Tuinier/Bouwvakker | Januari 2017 - Mei 2017
Landscaping, groenploeg, meehelpen in de bouw

Real Concepts			
Activiteiten:			

Internship Graphic (Video) Designer | Januari 2016 - December 2016
Bespreking met klanten, animaties maken, concepten realisatie.

FRANK Food Products
Activiteiten:			

Operateur & Schoonmaker | Februari 2009 - Januari 2017 		
Machine operateur, logistiek, sojabonen vermalen, hardnekkig schoonmaak.

Korderijnk			
Activiteiten:			

Bediening | Januari 2012 - Januari 2017
Eten & Drinken serveren, mensen ontvangen, team versterking, teamleider.
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TelefoonNaarDeTering
Activiteiten:			

Monteur Telefoons, iPads, Laptops | Januari 2012 - September 2016 		
Repareren van allerlei gadgets.

SQ People		
Activiteiten:			

Door2Door Sale | June 2013 - September 2013
Aan de deur verkopen, stichtingen met een goed doel.

De Croon BV		
Activiteiten:			

Planten kweker | April 2012 - August 2014 		
Verzorging van planten, stekken, oogsten.

Nieuw Peking			
Activiteiten:			

Bediening | Januari 2009 - August 2012
Eten & Drinken serveren, mensen ontvangen, team versterking, teamleider.

Kwaliteiten:
Ontwerpen en realiseren concepten voor artiesten
Creëren (3D/2D) animatie en video producties
Creëren video templates YouTube
Creëren (3D/2D) visuals voor evenementen
Creëren flyers, posters, banners en artwork
Creëren social media identiteit, logo’s en mee denken met marketing
Producten gereed maken voor drukkerij
Sterk in communcatie, planning en organisatie

Referenties:
Enzio Brouner 		Theracords (Bookings Manager)
				+31 6 50962936
				
“The time I had with Tom was very pleasant one because of his enthusiastic
				
and well-motivated attitude. Together we did several projects for Limitless
				
Agency/Theracords and Tom his eye for quality and social skills made him a
				
real professional in the field. I highly recommend Tom and his company 		
				
Juice Design for all Art & Motion projects!”
Ingrid Janssen		Theracords (Voormalig Manager)
				+31621292098
				“Tom is enthousiast, doet erg goed zijn werk en heeft een hele goede
				
organisatie en structuur. Hij zorgt ervoor dat bestanden en projecten
				
overzichtelijk aangeleverd worden en wijst mensen op het toepassen van
				
een correcte (mappen) structuur. Verder is Tom erg goed in zijn werk en 		
				
heeft ambitities om steeds beter te worden.”
Tonny Koekoek		 Real Concepts: Media Solutions (Manager)
				0263215654
				“Werkt en denkt enthousiast mee aan alle projecten. Heeft goede ideëen en
				
veel toegevoegde waarde gehad als stagiair.”
Rogier Korderijnk		 Korderijnk (Eigenaar)
				+31653285634
Bram van Rens		 HBO Scriptie (Studiebegeleider)
				+31 644516320

