
Curriculum vitae
Als u geïnteresseerd bent in mijn volledige CV stuur dan een mailtje naar info@joelschmitz.nl en 
ik stuur u graag een CV met mijn volledige persoonlijke informatie.

Hilversum
Nederlands

Creatief, leergierig, resultaatgericht

2005 - 2009 Grafisch Lyceum Utrecht
Diploma behaald  

2001-2005 Roland Holst College VMBO-TL
Diploma behaald

GRAFISCH VORMGEVER / DTP-ER
Liv Marktbewerking
Full-time
Datum: September 2010 / Juni 2013 

Tijdens mijn werk bij Liv behoorde ontwerpen van ( responsive ) websites, appdesign en 
verschillende dtp opdrachten tot mijn taken. Ik heb website’s en apps mogen designen voor 
verschillende artiesten als Jan Smit en Glennis Grace. 
Naast het vormgeven van de applicaties was ik ook verantwoordelijk voor het aansturen van de 
programmeurs in India en had ik regelmatig contact met de klanten over hun project. 

GRAFISCH VORMGEVER / DTP-ER
2-D’sign
Part-time
Datum: Juni 2010 / Juni 2011  

Bij 2-D’sign was ik verantwoordelijk voor alle binnenkomende huisstijlen, websites en illustratief 
werk. Daarnaast werkte ik ook aan het opmaken en vormgeven van boeken, brochures en 
tijdschriften. Hiernaast hielp ik waar nodig ook met veel plezier bij het (creatief) dtp werk.
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(STAGE) GRAFISCH VORMGEVER / DTP-ER
2-D’sign
Datum: Augustus 2008 / Januari 2009  

Tijdens mijn zes maanden durende stage periode bij 2-D’sign lag mijn focus op het verbeteren 
van mij DTP werk. In samenwerking met mijn stagebegeleider heb ik gewerkt aan de opmaak 
van meerdere (studie ) boeken. Hierdoor heb ik geleerd zorgvuldig en nauwkeurig te werk te 
gaan.    

(STAGE) GRAFISCH VORMGEVER / DTP-ER
Sinot design ass
Datum: Februari 2008 / Juli 2008

Als stagiaire bij Sinot heb ik de kans gehad om mee te werken aan projecten voor grote klanten 
als NS, Gemeente Utrecht en Holland Casino. Hierbij heb ik geleerd  om in teamverband te 
werken en contact te hebben met mijn opdrachtgevers.

FREELANCER
Datum: Heden 

Opdrachtgever: Festival Info
Festival kalender 2011/2012
 
Opdrachtgever: Opvoeding in Balans
Vormgeving huisstijl

Opdrachtgever: Mpix
Vormgeving huisstijl

Opdrachtgever: Welland College Amsterdam
Vormgeving flyer 

Ervaring met zowel Macintosh als Windows computers.
Goede kennis van: Adobe Illustrator
 Adobe Indesign
 Adobe Photoshop
 Adobe Acrobat Pro

Nederlands: Moedertaal 
Engels:  Redelijke beheersing in woord en geschrift.
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