R O B E RT VA N H E T G O O R
freelance design & communicatie

OPLEIDINGEN
2014
2018

HBO BACHELOR COMMUNICATIE
Hogeschool Windesheim

Afgerond, afstudeerrichting in online communicatie en
advertisement.

2010
2014

MBO GRAPHIC DESIGN

CIBAP Vakschool

Afgerond op niveau 4, focus rondom merkimago en
campagnes.

PERSONALIA

R E L E VA N T E E R VA R IN G

PLOEGWEG 63, ELSPEET

2016
heden

ROBERTVANHETGOOR@OUTLOOK.COM

FREELANCE DESIGN & COMMUNICATIE
robertvhgoor.nl

Als freelance designer en communicatieproffesional
voorzie

ik

uiteenlopende

organisaties

in

hun

communicatie behoeften. Ik werk samen met de

ROBERTVHGOOR.NL

opdrachtgever vanuit een strategisch oogpunt, en geef
indien gewenst advies over het uitdragen van hun merk.

06 46 54 46 62
DTP-ER
NETZODRUK

Hello there!
Ik ben Robert, opgegroeid in het eigenaardige dorpje

2012
2013

Elspeet op de bosrijke Veluwe. Ik heb mijn studie

Vanuit mijn stage mocht ik in de zomer als DTP-er
aanblijven. Mijn taken waren brochures en leaflet
opmaken en bestanden klaarzetten voor de drukker

Grafisch design op het CIBAP afgerond. Daarna heb ik
verdieping gezocht in het strategische aspect van al die
beelden maken. Dat heb ik gevonden op de opleiding
communicatie op het Windesheim.
Mijn skills liggen in online communicatie en marketing.

S TAG E S & P R O J E C T E N

Deze vaardigheden wil graag combineren met mijn
grote passie: het bouwen en laten groeien van oersterke
merken. In al mijn werkzaamheden vind je dit terug. Ik

2018

werk altijd vanuit de visie van de eindgebruiker.

AFSTUDEERSTAGE UX DESIGN
mediavisie

Een gezonde combinatie van ontwerp, communicatie
en commercieel denken. Mijn afstudeeropdracht stond
geheel in het teken van een platform ontwerpen die
geheel aansluit op de wensen en behoeften van de

VA A R DIG H E D E N
PROFESSIONEEL
SEO/SEA
Contentmarketing
Conversie optimalisatie
brandmanaging
User experience
Digital design (Web ‘n app)
Graphic design
Adobe Creative Cloud
Microsoft office suite
Fotografie

PERSOONLIJK
Drones
Tech geek
Fotografie
Sportschool

gebruiker.

2016
2017

MARKETINGCOMMUNICATIE MEDEWERKER
BENEGAS B.V.

Midden in de transitie van marketing 2.0 naar marketing 3.0
mocht ik aansluiten bij het marketingcommunicatieteam
van Benegas. Daarbij hoort het introduceren van
een nieuw beeldmerk, website en strategie. Van dat
proces mocht ik deel uit maken. Taken: content, design,
marktonderzoek en meebeslissen over SEO en SEA

