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VRAGEN OF NIEUWSCHIERIG GEWORDEN > NODIG MIJ UIT VOOR EEN TOELICHTEND GESPREK

KENNIS

HAVO TRAINEESHIPHBO BACHELOR OF ARTS

EIGENSCHAPPEN

leeftijd: 26 jaar

geboortedatum: 12-06-1993

woonplaats: Kampen

nationaliteit: Nederlandse

talen: NL / ENG 

telefoon: +31 (0) 6 416 37 137

email: contact@nickbeens.com

website: www.nickbeens.com

adres: Grafhorsterweg 12a, 8271 BX

- direct 

- communicatief 

- gedreven 

- vindingrijk 

- onconventioneel 

- multidiciplinair 

- omdenker 

- doelgericht 

- perfectionistisch 

Tikje eigenwijs, vindingrijk, hedendaags, mega kleurpallet gemixed met een vleugje grunge en minimal, zo zou je mijn 

portfolio best mogen noemen. Multidisciplinair gedreven ontwerp ik nieuwe grafische uitingen, producten, exposities, 

websites, branding & concepting, workshops en 3d visualisaties.  Mijn commerciële en creatieve vermogen zorgen er ook 

voor dat ik breed inzetbaar ben en vooral flexibel op de werkvloer zowel on/off- line. Momenteel ben ik opzoek naar een 

nieuwe uitdaging bij een bureau/bedrijf waar ik kan bijdragen doormiddel van mijn kwaliteiten en concept-denken, waar 

vraag is naar zowel grafische als fysieke product vormgeving in samenwerking met diverse platformen op design gebied.

Future More Studio Jackobs Vormgeving Nick Beens Studio

Koop Een Nieuwe

Ketelhuis

Office for Design

Villa 5

Hardcore Exhibition

Kunst Educatie NL

collective product design

natuur / gezondheid + natuur / techniek man and activity / product design design to market

grafische vormgeving

freelance grafisch designer owner / designer

prop / art-director 

bijbaan horeca

Adobe Indesign

Solid Works 3D

Microsoft word pp excel Organisatie en Communicatie

internship product / graphic design

communicatie en marketing bureau

product design

design + kunst workhop for kids

product design studio

vrijwillig props design

bediening  / barista  / events 

Adobe Photoshop Keyshot 3D Fotografie / Set

Wordpress HTML / CSS Video-film bewerking

Adobe Illustrator Rhinoceros 3D Metaal/Hout bewerking

Mailchimp Plasticbewerking

stockholm ‘shane schneck’

freelance graphic designer

‘reflections’ trend product 

freelance worpshops

co-founder / designer

ichthus college kampen JL1 design academy eindhoven eduventure / design forum nl

jan 2018 _  heden

2008 _ 2012 2012 _ 2017 2017 _ 2018

nov 2013  _  nov 2017 nov 2017  _  heden

jan _ maart 2018 

okt 2016 _ okt 2018 

Adobe Premiere Pro

Adobe xD / Sketch

Square Space Verpakkingsmaterialen

aug 2016 - maart 2017 

maart _ april 2019 

maart _ nov 2017  

maart 2019 _ heden


