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Naam:    Jeroen van den Broek
Geboortedatum: 12-03-1988
Geboorteplaats:  Tilburg
Nationaliteit:  Nederlands

Adres:   Noordhoekring 13-08
Postcode:   5038 GB, Tilburg

Mobiel:   0628414893
E-mail:   j-vandenbroek@outlook.com 

Curriculum vitae

Softskills :

Werkervaring en stages Opleidingen en cursussen

Nov 2015 - Okt 2016       Flashpoint
Jul 2009 - Dec 2015      Eigenaar Van den Broek 
        Fotografie
Apr 2014 - Okt 2015      Connect And Play
Okt 2007 - Heden       IJshockey eredivisie 

Feb 2015 - Jul 2015       Afstuderen Insiders online
Sep 2014 - Jan 2015      Stage Mallens + Markhorst

Sept 2012 - Jul 2015  HBO Communicatie
   & multimedia design
2014    PIBN & CMD 
   Talentenprogramma 
Sept 2006 - jul 2010 MBO Fotografie
Sept 2002 - Jul 2006 VMBO T

Doelgericht
Teamplayer
Doorzetter
Analytisch
Ondernemend

Software kennis:

Sketch
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Adobe InDesign 
Invision
Axure RP Pro 

UX

UI

Prototype

Sweet
spot



Communicatie & Multimedia design:
HBO opleiding waarbij studenten een analytisch en creatief vermogen wordt aangeleerd. Er wordt 
ontworpen voor de media van vandaag en geëxperimenteerd met de media van de toekomst.

PIBN-INCMD Talentenprogramma:
De landelijke opleidingsorganisatie heeft in combinatie met DDA (voorheen PIBN) een 
talentenprogramma georganiseerd. Hieraan mochten van elke CMD opleiding twee studenten 
deelnemen die geselecteerd werden door de opleidingen. Het programma bestond uit tien masterclasses 
bij Nederlands beste internetbureaus als Tam Tam, Fabrique, Mirabeau en Colours.

MBO opleiding waarbij studenten worden opgeleid tot fotograaf. Hier heb ik onder andere oog voor 
compositie ontwikkeld. 

Relevante opleidingen

Flashpoint E-commerce helden:
Mijn vorige werkgever was Flashpoint waar ik mede verantwoordelijk was voor concept en ontwerp voor 
grote webshops. Daarnaast bestaat een deel van mijm werkzaamheden uit het omzetten van ontwerpen 
naar front-end code. Hier heb ik concept en ontwerp geleverd voor klanten als Voetbalshop.nl, Rioned, 
Expert en Relatiegschenken.nl

Insiders Online:
Afstudeerstage waarbij zelfstandig een opdracht is uitgevoerd. Er is een prototype van een applicatie 
ontwikkeld, voor studenten die in een nieuwe stad wonen en studeren. Met de applicatie wordt aan de 
studenten pro-actief gepersonaliseerde informatie gegeven door gebruik te maken van gebruikersdata 

Mallens & Markhorst:
Meewerkstage bij een klein reclamebureau. Mijn werkzameheden waren voornamelijk gericht op het 
ontwerpen van online toepassingen. De hoofdopdracht was het herindelen van een bestaande website 
en het gebruiksgemak te verbeteren.

Connect And Play:
Hier ben ik mede verantwoordelijk voor de marketing en vormgeving. Dit houdt in dat ik concepten 

Relevante werk- / stage-ervaring


