
 

Curriculum Vitae 
 
 

Personalia 
 
 
Rijbewijs   : B  
 
 

Profiel 
 
Ik sta bekend als een "out of the box" denker, iemand die aankomt met een vernieuwend perspectief 
en ik kan goed overweg met mensen. 
Creatieve beroepen in de breedste zin spreken mij aan, zoals u wel zal kunnen zien aan mijn 
werkervaring. 
Ik ben gespecialiseerd in het bedenken van concepten en kloppende verhalen rond een product of 
bedrijf. Strategisch denken op een creatieve manier. 
 
 

Werkervaring 
 
2006-2011 Los Concepts B.V. (eigen onderneming) Eindhoven 
 

- DGA van Los Concepts B.V. 
- Verantwoordelijk ontwerpen, ontwikkelen en vermarkten van unieke armaturen met levitatie 

technologie 
 
 
2004-2006 Graphic design/DTP 
 

- Lokale opdrachten zoals menukaarten, folders en kerstkaarten 
 
 
2003-2004 Retail LAB (in dienstbetrekking) Breda 
 

- Product manager voor de nieuwe interior line van Retail LAB 
 
 
2002-2003 No Panic communication services (freelance) Amersfoort 
 

- Binnenhalen van de order, inventariseren van de wensen van de klant, het vertalen hiervan 
naar de grafische afdeling en vervolgens het presenteren van de proposal aan de klant. 

 
 
2001-2002 4MBO (België) Herentals 
 

- Het ontwerpen en realiseren van een stand en presentatie tool voor de Cebit beurs in 
Hannover incl. een running demo van de productline. 

 
 



2000-2001 Retail LAB (in dienstbetrekking) Oisterwijk  
 

- Assisteren bij de realisatie van de eerste Nederlandse mode-mall voor Piet Zoomers te Wilp, 
4500 m2 mode. 

 
 
1998-2000 Indo Firn (in dienstbetrekking) Tilburg 
 

- Ontwerpen van een landelijke reclame campagne. Verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
gaper, een eeuwen oud symbool van de apothekers. Van deze heb ik een futuristische versie 
mogen ontwerpen. 

 

 
Opleidingen 
 
't Ruiven : 1992-1996 
St Lucas : 1996-1997 
 
 

Talen en systeemkennis 
 
Nederlands  Moedertaal 
Engels   Mondeling uitstekend, schriftelijk goed 
Duits   Mondeling uitstekend, schriftelijk redelijk 
PC kennis  Ik werk met Mac zowel als pc 
 
 

Extra activiteiten (eventueel) 
 
Oprichter van een online gaming group 100+ mensen 
 
 

Overige informatie 
 

- Erg sportief. Ik beweeg dagelijks en heb ook heel veel sporten waar ik van houd. Grote liefdes 
zijn de strand- en wintersporten. 

- Kunst : martiale kunsten, resp. shaolin kungfu en tai chi, schilderen, schrijven van korte 
verhalen en ontwerpen. 

 
 


