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Personalia
Roderick Cornelissen
Zocherstraat 129
3067 AV Rotterdam

06 33 74 71 57
roderickcornelissen@gmail.com
08 - 10 - 1991 
Rijbewijs B

Profiel
Als ontwerper ben ik zowel creatief als technisch aangelegd. Mijn werkwijze is analytisch 
en kwaliteitsgericht. Daarnaast ben ik leergierig ingesteld en een eerlijk persoon. 
Door mijn kennis van programmeren te combineren met mijn creativiteit, 
kan ik problemen makkelijk oplossen en ben ik inzetbaar op verschillende vlakken.

Opleidingen
2012 - 2015 Opleiding: grafisch ontwerpen
 HBO, Willem de Kooning Academie, Rotterdam
 (propedeuse behaald)

2009 - 2012  Opleiding: grafisch ontwerpen
 MBO, Grafisch Lyceum Rotterdam, Rotterdam
  (diploma behaald)

2004 - 2009  HAVO, De Goudse Waarden, Gouda 
  Profiel natuur, techniek & gezondheid
  (diploma behaald)

Werkervaring
Oktober 2013 - heden Zorgpartners Midden-Holland, Gouda
 Huishoudelijk medewerker en gastheer
 
Mijn verantwoordelijkheden betreffen het schoon houden  van de leefomgeving en diverse 
huishoudelijke taken. Daarnaast heb ik een ondersteunende rol als gastheer waarbij aandacht 
voor de cliënt en zorgzaamheid centraal staan.  

September 2011 - januari  2012  FPW, Rotterdam
 Stagiair grafisch ontwerpen

Tijdens mijn stage heb ik een verscheidenheid aan taken verricht waaronder het maken van mock-ups, 
dtp- en fotografiewerkzaamheden. Waarbij ik veel leerde over de technische kant van ontwerpen. Naast 
deze taken participeerde ik in het creatieve proces, dit deed ik door mee te denken over concepten en 
aanvullingen hier op te geven.
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 Vaardigheid
 Photoshop
 Illustrator
 Indesign
 Processing
 HTML
 CSS
 After effects
 Flash

Niveau
++++
++++
++++
+++
++
++
++
++

Ervaring in jaren
6
6
6
3
4
4
3
3

Overige vaardigheden en interesses
javascript, php, python, data design, generative design, 
interactive design, system design en analyseren.

Januari 2011 - juni 2011 AC Ryan Europe, Rotterdam 
 Stagiair grafisch ontwerpen

Gedurende mijn stage was ik betrokken bij de online en offline campagnes van AC Ryan. 
Waarbij ik zorgde dat de advertenties technisch correct waren en de huisstijl gehandhaafd werd. 
Daarnaast zorgde ik dat de advertenties tijdig geleverd werden bij de juiste contact personen. 
Verder hield ik mij bezig met het database beheer van de verkooppunten en was ik betrokken bij 
de ontwikkeling van user interfaces voor de mediaspelers.

Nevenactiviteiten
In mijn vrije tijd beoefen ik de teamsport korfbal. Daarnaast was ik actief als trainer en barcommissielid.  

Kennismatrix


