
curriculum vitae 
gijs heijnen
motion - web - design - music

Voorletters/Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Geslacht:
Geboortedatum/plaats:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Rijbewijs:

JM/Gijs Heijnen
Brevierpad 18
5709AD
Helmond
+316 206 037 68
gijsheijnen@gmail.com
gijsheijnen.nl

Man
26-7-1984, Deurne
Samenwonend
Nederlandse
Ja

Gepassioneerde media designer opgeleidt aan 
het Sint Lucas Eindhoven (voorheen Grafisch 
Lyceum Eindhoven) en Fontys Hogescholen.  
Sinds 2001 bezig met het wereldwijde web en 
vanaf 2008 ook werkzaam als 3D visualiser en 
animator. 

Naast mijn werk als media designer ben ik 
semi-professioneel gitarist, songwriter en 
gitaardocent. 

2004 - 2008
(diploma behaald)

2001 - 2004
(diploma behaald)

1996 - 2001
(diploma behaald)

Peelland College Deurne, HAVO met profiel Cultuur & Maatschappij. 
In het vrije deel informatica.

over mij

opleidingen

werkervaring

Sint-Lucas (Voorheen Grafisch Lyceum Eindhoven)
Opleiding: Multimedia Vormgeven

Fontys Hogescholen Eindhoven 
Opleiding: ICT Media Design

jan 2013 - heden

jun 2015 - dec 2015

mei 2012 - apr 2015

Vormgeving van alle media -en grafische uitingen van mijn band Voltage. Ook 
ben ik schrijvend actief als componist en tekstschrijver binnen Voltage.
Daarnaast doe ik management en PR voor mijn band. Bij het managen hoort 
het opzetten, plannen en uitvoeren van de doelen van Voltage. 

Eigenaar van 40GradenNoord, waarbij ik voor verschillende klanten in de 
high-tech en commerciele sector 3d animaties/visualisaties en websites (op 
basis van wordpress) heb ontwikkeld.

Medewerker 3D ICMS animatie studio bij TU/e. Functie bestaat uit het 
vervaardigen van stills en animaties en het automatiseren daarvan door 
middel van maxscripting.



werkervaring

sep 2008 - apr 2012

mrt 2008 - aug 2008

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2008

2003 - 2010

2002 - 2003

3D Visualiser bij Architectuurproducties te Eindhoven. Functie bestaat uit het 
vervaardigen stills, animaties en interactieve 3D applicaties in de game-en-
gines Unity3D en Quest3D.

Interne afstudeerstage bij Fontys Hogescholen ICT. Verzorgen van introductie en 
promotie nieuw VRLab.

Certificaat ondernemerschap gehaald door het volgen van de minor onder-
nemerschap bij Fontys Hogescholen Eindhoven. Doel hiervan was om een 
product op de markt te zetten en het aandeel te verhogen. 

Oriënterende stage bij Van De Mortel Elektrotechniek waarbij ik geheel 
zelfstandig een webshop heb opgezet in PHP & MySQL. Ik heb zowel de 
frontend en backend geheel zelf gebouwd.

Verschillende opdrachten voor bedrijven en particulieren via Mindburst 
excellerende studentengroep bij Fontys Hogescholen Eindhoven. U kunt hierbij 
denken aan producten als bedrijfspresentaties, websites en videoclips.

Verschillende freelance opdrachten (met name webdesign & development) 
gedaan onder naam Pixeljunk.nl.

20 weken stage bij Codim Interactive Media in Eindhoven.
Werkzaamheden bestond uit webdesign in HTML/CSS en Flash.
20 weken stage bij Nadwork Design Center te Eindhoven.
Werkzaamheden bestond uit webdesign in HTML/CSS en Flash.

vaardigheden en competenties

web & SCRIPTING

software

SPECIALISATIES COMPETENTIESspecialisaties &
competenties

HTML5/CSS3
LESS
PHP/MYSQL
JAVASCRIPT
JQUERY
MAXSCRIPT

FRONTEND WEBDEVELOPMENT
UX & UI DESIGN
3D VISUALISATION & ANIMATION
MOTION GRAPHICS

TEAMSPELER
VINDT ALTIJD EEN OPLOSSING
AUTODIDACT & SNELLE LEERDER
CREATIEF
ONDERNEMEND & ZELFSTANDIG

software

specialisaties &


	cv-page-1
	cv-page-2

