MOTIVATIE

Door mijn voorkennis als Grafisch Vormgever komt deze goed
van toepassing op het vakgebied van Interaction Designer
waarin ik mijn kennis heb verbreed. Het onderzoeken naar de
behoeften, wensen en waarden van de mensen (gebruikers)
spreekt mij erg aan. Middels het observeren van gedrag, het
onderzoeken van toe te passen structuur, wordt de mogelijkheid gecreëerd om tot een goede interface te komen.
Vervolgens wil ik meer ontdekken als Interaction Designer.
Meer verdiepen op het gebied van UI en UX Design. En ontwikkelen als Front-end Developer.

TRAINING EXTRA

UDEMY.COM
Build Responsive Real World Websites with HTML5 and CSS3
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SKILLS

KENNISSEN HELPEN
Logo’s, huisstijlen, website’s maken.

VOOROPLEIDINGEN
2009 - 2011

DTP’ER

Tijdens deze opleiding, heb ik stage gelopen bij: Ter Hoeve Uitgevers,
waar ik advertenties en magazines heb opgemaakt.
Één magazine genaamd de Barend Foks werd mij volledig toevertrouwd, hier kreeg ik alle verantwoording voor. Dit was een goed
leerproces.

2011 - 2013

GRAFISCH VORMGEVER

Tijdens deze opleiding heb ik de creative en technische kneepjes van
het vak geleerd, ook hier werd er stage gelopen. Deze stage heb ik
gelopen bij DKGS. Hier heb ik diverse schoolagenda’s opgemaakt,
onder andere; Toonstar, Ajax en PSV.

2013 - 2018

CMD, INTERACTION DESIGNER

Na mijn diploma’s te hebben behaald, had ik besloten om naar de
HAN te gaan. Waar ik de richting CMD (Communicatie & Multimedia
Design) koos. In het tweede jaar heb je een richting gekozen waar je
verder in wilt leren, dat is bij mij Interaction Designer geworden.
MINOR SCRIPTING FOR DESIGNERS
In het laatste jaar heb ik gekozen voor de minor Scripting for Designers. Deze keuze was snel gemaakt, omdat ik mij graag verder
wil gaan ontwikkelen richting Front-end Developer.
EMENDIS en STEETS
Tijdens mijn studie CMD, Interaction Design heb ik praktijk ervaring opgedaan bij EMENDIS (in 2de jaar) en STEETS (in 4de jaar)

De kennis voor programma’s is nooit
100%. Er worden altijd nieuwe technieken bedacht. Hierdoor blijft de kennis wel up-to-date en groeien!

HOBBY’S

Fotografie
Actief bezig zijn met mijn hond, Whiz
Auto’s

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Neem contact met mij op
Telefoonnummer:
06 - 51 41 28 86
E-mail:
cerincavdam@hotmail.com

