ambitie

Wat ik wil bereiken is het maximale uit mezelf halen
en mezelf altijd blijven uitdagen en nieuwe dingen
ontdekken. Ik hou van een uitdaging en leer snel, ik stel
vragen als ik iets niet begrijp en ik ben ondernemend.
Ik werk ook graag samen met anderen om nieuwe
invalshoeken te ontdekken en te luisteren naar feedback.

hobby’s en interesses

Mijn hobby’s zijn om te gaan naar vooral R&B optredens en
concerten met vrienden. Ik ben altijd in voor horrorfilms en
geniet ervan om ze te bekijken. Daarnaast vind ik het ook
leuk om te tekenen terwijl ik naar muziek luister en met de
hond naar het bos ga. Ik ben geïnteresseerd in de politiek en
wil graag weten wat er in de wereld gebeurd en mijzelf op
de hoogte houden van een breed aantal aan onderwerpen.
2015

stage bij Drukkerij de Gans
Ik heb een maand stage gelopen bij een
drukkerij waar ik veel heb geleerd over
hoe het daar te werk gaat. Ik heb gezien
hoe iets wordt gedrukt, kleuren worden
samengesteld en hoe een bestand digitaal
wordt klaargemaakt voor het drukken.

2016

vmbo tl afgestudeerd
Ik heb mijn middelbare school
afgemaakt en mocht onder andere
examens doen in kunst. VMBO tl

2018

stage bij Brayn graphic design
Ik heb een half jaar stage gelopen bij
Brayn graphic design. Dit is een klein
grafisch ontwerpbureau in Amersfoort
waar ik veel geleerd heb, zowel aan de
technische als aan de grafische kant.

2019

buitenlandstage bij Helloprint
Ik heb een halfjaar in Valencia gewoond
en gewerkt voor een internationaal bedrijf
genaamd Helloprint. Hier werkte ik op de
afdeling artwork en kon ik klanten helpen
met hun ontwerpen en artwork/bestand
gerelateerde problemen.

2020

afgestudeerd als grafisch vormgever
Ik ben afgestudeerd als grafisch
vormgever aan het Grafisch Lyceum in
Utrecht. MBO niveau 4

2020

geregistreerd als freelancer
Ik heb me als freelancer geregistreerd als
grafisch vormgever waarmee ik zelf klanten
kan helpen en werk aan kan nemen.

contact

Naam: Stefan Zondervan
Adres: Laan van Duurzaamheid 35
Tel: 031 6 40483503
E-mail: stefanzondervan@hotmail.com
Geboortedag: 23-10-1999
Geboorteplaats: Utrecht
Geslacht: Male
Nationaliteit: Nederlands

vaardigheden

Id

Ps

Ai

profiel

Ik ben Stefan Zondervan, 20 jaar oud en grafisch
vormgever. Al op jonge leeftijd kwam ik erachter dat ik
later iets creatiefs wilde doen en dit in mijn werk wilde
omzetten. Dit doel is bereikt door altijd hard te blijven
werken en te leren van mijn fouten. Ik heb het geluk te
kunnen zeggen dat ik van mijn hobby en passie mijn
werk heb mogen maken.

diploma’s

2016 - VMBO tl
2020 - MBO level 4 / Grafisch Vormgeven

