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Alexander Hillebrand
Oenenburgweg 126
8072 GM Nunspeet
0341 25 40 92 of 06 27 46 29 61
alexanderhillebrand@outlook.com
17 maart 1975
rijbewijs B

Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Rijbewijs:

Profiel
Medewekers en werkgevers uit mijn huidige en vorige werkomgeving
hebben aangegeven dat zij mij zien als een actieve en servicegerichte collega.
Verder kan ik aangeven dat ik er naar streef om elke dag met voldoening
terug te kunnen kijken op een geslaagde dag, waarin de gestelde doelen
zijn gehaald.

Werkervaring
2007 - 2014:

Technisch dtp-er/Grafisch vormgever
Studio van Hesse, Drukwerkboys.nl

Taken:
•
		
•
		
•
		
		
•
		
2006 - 2007:

Ontwerpen huisstijlen, logo’s, brochures, flyers,
visitekaartjes, rolbanners, etc.
Drukklaar maken van PDF-bestanden,
aanleveren aan drukkerijen
Videomontage van bedrijfsvideo’s,
promotie DVD’s voor onroerend goed
met behulp van Final Cut Pro en Pinnacle Studio
Ontwerpen van websites d.m.v. Adobe Photoshop,
Adobe Dreamweaver en Wordpress

Technisch dtp-er/Grafisch vormgever
Drukkerij Wedding

Taken:
• Ontwerpen huisstijlen, logo’s, brochures, flyers,
		 visitekaartjes, rolbanners, etc.
• Drukklaar maken van PDF-bestanden,
		 uitdraaien op drukplaat (CTP)

1999 - 2006:

Technisch dtp-er/Troubleshooter Drukkerij Wilco

Taken:
• Drukklaar maken van aangeleverde open bestanden
		 en PDF-bestanden
1998 - 2006:

Technisch dtp-er/Grafisch vormgever Drukkerij Bokhorst

Taken:
• Ontwerpen huisstijlen, logo’s, brochures,
		 flyers, visitekaartjes, rolbanners, etc.
• Drukklaar maken van open bestanden, uitdraaien op film
Interne opleidingen
• Adobe InDesign, Photoshop & Dreamweaver
• Enfocus Certified PDF (drukklaar maken van PDF
bestanden aan de hand van productafhankelijke profielen)
• Apple Final Cut Pro (diverse promotievideo’s voor o.a.
verpakkingsmiddelen en recreatiewoningen)
Opleidingen
Lambert Franckens College (Elburg)
Augustus 1988 t/m Juni 1993
Grafisch Lyceum Zwolle
November 1995 t/m Juli 1998

HAVO
Diploma		
Grafisch vormgeven, Creatief dtp-er
Diploma

Interesses / HobbY’s
• Cartoons / artwork maken
• Websites maken			

• Games programmeren
• Musea / exposities bezoeken

Kijk voor een compleet overzicht van mijn social media activiteiten en interesses
op mijn persoonlijke startpagina: www.bit.do/ahstart of voor mijn persoonlijke
presentatie op www.bit.do/ah-presentatie
In-between activiteiten
Momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Om mijn inzetbaarheid te
vergroten ben ik mijzelf aan het ontwikkelen in andere vakgebieden zodat ik in
meerdere vakgebieden en disciplines inzetbaar wordt. Tevens ben ik voortdurend
bezig om mijn kennis up-to-date te houden.
Mission Statement
Samen met mijn collega’s iedere dag een goed product neerzetten!
ONLINE
alexanderhillebrand.nl | bit.do/ahstart | bit.do/ah-presentatie

