leeftijd: 25 jaar
geboortedatum: 12-06-1993
woonplaats: Eindhoven
nationaliteit: Nederlandse
talen: NL / ENG / SE
telefoon: +31 (0) 6 416 37 137
email: contact@nickbeens.com
website: www.nickbeens.com
adres: Heemskerkstraat 47
5612 GG Eindhoven

profiel
Visueel oplossend ontwerpen, problemen aanpakken doormiddel van
simpele grafische uitingen en communicatieve product vormgeving
is wat mijn werkwijze uniek maakt. Mijn commerciële en creatieve
vermogen zorgen er voor dat ik breed inzetbaar ben, zowel zelfstandig
als in groepsverband. Mijn drijfkracht haal ik uit het ‘verrassen’ door
gebruik te maken van vorm, kleur en materiaal en elke keer weer het
juiste concept ontwikkel. Graag zou ik deel uitmaken van een gedreven
en gezellig team waar ruimte is voor groei.

educatie
HAVO

HBO Bachelor of Arts

Traineeship

natuur / gezondheid + natuur / techniek

man and activity / product design

‘design to market’

ichthus college kampen JL1

design academy eindhoven

designforum.nl

2008 _ 2012

2012 _ 2017

2017 _ 2018

Future More Studio

Jackobs Vormgeving

Nick Beens Studio

collective product design

grafische vormgeving

product design

co-art direction

freelance grafisch designer

owner / designer

jan 2018 _ heden

nov 2013 _ nov 2017

nov 2017 _ heden

Koop Een Nieuwe

Office for Design

Hardcore Exhibition

ervaring

vrijwillig props design

stockholm ‘shane schneck’

‘reflections’ trend product

art-director

internship

product designer

jan _ maart 2018

aug 2016 - maart 2017

maart _ nov 2017

Ketelhuis

Streetwise

Movie Unlimited Kampen

bediening / barista / events

direct dialogue KWF kankerbestrijding

service bioscoop medewerker

bijbaan horeca

bijbaan fundraiser

bijbaan service / kassa

okt 2016 _ okt 2018

jan _ juni 2011

mei 2011 _ sept 2012

Adobe Illustrator

Rhinoceros 3D

Mailchimp

Adobe Photoshop

Keyshot 3D

Wordpress HTML / CSS

Adobe Indesign

Solid Works 3D

Microsoft word pp excel

Adobe Premiere Pro

Adobe xD

Square Space

programma’s

- sociaal - onconventioneel - direct - creatief - communicatief - gedreven - onafhankelijk - vindingrijk - multidiciplinair - omdenker - doelgericht - perfectionistisch - open - vlotte babbel - stressbestendig

nick beens

