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Geboortedatum  21 januari 1985
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Burgerlijke staat  Ongetrouwd
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Talen   Nederlands (moedertaal)

   Engels (vloeiend)

   Duits (matig)

Adobe CC

Axure

Sketch

Social Media

Branding

Balsamiq

WordPress

HTML & CSS

Persoonlijke gegevens

Vaardigheden

Op zoek naar kennis,

Enthousiast en gezellig,

Geïnteresseerd in anderen,

Creatief en oplossingsgericht,

Lef met veel doorzettingsvermogen

Passies

Eten koken en eten,

Theater maken en kijken,

Grafisch & UX design creëren,

Muziek festivals bezoeken

Klassieke films kijken

Thijs Bos

Opleiding

Willem de Kooning Academy (2017 – 2018)

Master Design

Onderzoek naar de magie die ontstaat tussen de 

disciplines interactie- en visueel ontwerp binnen een 

creatief (online) werkproces.

Diploma: Niet afgemaakt, overgegaan op persoonlijk 

onderzoek.

Ohio University (2013 – 2013)

High Performance Teaming

Diploma: Certificaat High Performance Teaming

HAN - ICA (2008 – 2012)

Communicatie en Multimedia Design

Diploma: Bachelor Information and Communication 

Technology

 Courses:

 Create an Interactive Content Application

 Create a Rich Internet Application

 Create a Game

 Minor:

 Brand Management

 School Activiteiten:

 Secretaris studie vereniging



Brainstud

Januari 2019 – heden, Zwolle

Functie: Interface en visueel ontwerper

Het ontwerpen van interactieve UI e-learningoplossingen 

voor meerdere klanten en dit vertalen naar een 

gebruikerservaringontwerp. Daarnaast allround designer 

voor de merkuitdrukkingen van Brainstud.

Radijs Ontwerp

november 2016 – heden, Rotterdam

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Radijs Ontwerp is een eenmanszaak die zich focust 

op interactie-, visueel ontwerp. Opdrachten bestaan 

uit het doen van design research, dit om te zetten tot 

een interactieve flow en dit weer te vertalen naar een 

aantrekkelijk design, dat de wensen en behoeften van 

zowel de gebruiker en u als opdrachtgever vervult.

Open Rotterdam

december 2015 – heden, Rotterdam

Functie: Vlogger

Nieuwe en energieke plekken binnen Rotterdam 

bezoeken en deze omzetten naar interessante online 

video’s. Daarnaast leer ik andere (studenten en andere 

geïnteresseerde partijen) wat het betekent om een 

vlogger te zijn en hoe ze het zelf kunnen doen.

Datametrics

maart 2018 – oktober 2018, Breda

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Zorgen voor visuele en interactieve oplossingen voor 

meerdere applicaties/producten van Datametrics. 

Hierbinnen leg ik de verbinding tussen de 

systeemarchitect en ontwikkeling. 

Ervaring

Backstage Facilities BV

juni 2016 – november 2016, Barendrecht

Functie: Visueel ontwerper en web-communicatie

Alle grafische uitingen voor Backstage ontwikkelen en alle 

web-gerelateerde communicatie opzetten en doorvoeren 

(dit heeft betrekking op de website en social media).

Enof creatieve communicatie

december 2014 – juni 2016, Utrecht

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Interactieve ontwerp oplossingen aandragen voor 

meerdere klanten. Regelmatig deze oplossingen omzetten 

naar een visuele weergave. De brug leggen tussen 

ontwerp en development. 

Binnen Enof:

Stagebegeleider

Het begeleiden van stagiaires in hun afstudeerperiode.

Sogeti Nederland B.V.

februari 2013 – oktober 2014, Amsterdam

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Interactieve ontwerp oplossingen aandragen voor 

meerdere klanten. Regelmatig deze oplossingen omzetten 

naar een visuele weergave. Ook front-end ontwikkelaar 

voor het CMS systeem Drupal.

Binnen Sogeti:

Stichting Opkikker

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Ontwikkel een nieuwe flow voor de website, zodat 

gebruikers makkelijk de nodige informatie konden vinden 

en het ontwerp hiervan doorvertalen op verschillende 

pagina’s.

Ministerie van Economische zaken

Functie: Interactie ontwerper

Ontwikkel een nieuwe flow voor een papieren formulier 

die omgezet moet worden naar een webformulier, zodat 

het interne webproces wordt verbeterd.

GD (Gezondheidsdienst voor Dieren)

Functie: Interactie en visueel ontwerper

Interactieve ontwerp oplossingen aandragen voor de 

ontwikkeling van medische app en zet dit interactie 

ontwerp vervolgens om tot een visueel ontwerp.

Hogeschool van Utrecht (2005 – 2007)

Culturele en maatschappelijke vorming 

Diploma: Niet afgemaakt

 Specialisatie:

 Kunst en cultuur

Ulenhofcollege (1999 – 2004)

HAVO, Maatschappij economie

Diploma: Havo



I-Pulse Internet Solutions

januari 2012 – juni 2012, Doetinchem

Functie: Brand Manager

Het huidige merk onderzoeken door middel van een intern 

en extern onderzoek en de uitkomst daarvan vertalen naar 

een creatieve en interactieve oplossing voor een Unicode 

Promotions applicatie.

Textcase

februari 2011 – juli 2011, Utrecht

Functie: Interactieve web-communicatie

Ontwikkel een adviesrapportage waarin wordt beschreven 

hoe social media als communicatiemiddel worden ingezet, 

die aansluit bij de wensen en behoeftes van het bedrijf.

Gruitpoort Kunst en Cultuur

juli 2007 – september 2008, Doetinchem

Functie: Project manager

Organiseren van verschillende projecten, bijvoorbeeld 

de open dag. Het initiëren van het project, een planning 

maken en het draaiboek opzetten. Dit project vervolgens 

uitvoeren en beheren.

Filmanalyse - oktober 2018

Inzicht in op het gebied van montage, geluid, 

cameravoering, acteren, licht en art-direction..

Lean Green Belt - oktober 2014

Methodiek voor efficiënter werken.

Lean Yellow Belt - februari 2013

Methodiek voor efficiënter werken.

Cursussen


