Maerten Wilms Floet

UX designer & 3d producer - Beverwijk

B

Waar kom ik vandaan?

Zoals je hieronder kunt zien heb ik flink gevulde grafische rugtas. Ik heb bij
verschillende drukkerijen gewerkt en heb me voornamelijke bezig gehouden met
traditionele printmedia. Van folder en poster tot displays van karton in grote of
kleine formaten.

Waar sta ik nu?

Momenteel werk ik bij Pantheon Drukkers en ben ik voor mezelf begonnen met
Mugshotvisuals en bezig met diverse projecten. Interactief solliciteren, het maken
van online brochures en reclameuitingen voor sociale media. Recentelijk heb ik
mijn opleiding UX design gehaald en zoek ik naar een manier om mijn kennis in de
praktijk te kunnen brengen.

Waar wil ik naartoe?

+31 (0)6 27 501 318

mwilmsfloet@gmail.com

linkedin.com/in/wilmsfloet
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CMM Amsterdam - 2020
3d Producer
CMM Amsterdam - 2019
Webdesign & Development
GOC Veenendaal - 2011
Adobe Photoshop
GOC Amsterdam - 1999
Grafisch Lyceum
Amsterdam - 1998
Augustinus Mavo
Beverwijk - 1994

		
2020

2020 - Heden

2020

SOFTWARE

UX designer

2021 - Heden

Prepress Specialist

Pantheon Drukkers
• Esko - Kongsberg Cutting table bedienen

		• Printmachines beheren en bedienen

SKILLS

OPLEIDINGEN

De afgelopen jaren heb ik veel bijgeleerd over 3D en bij Pantheon drukkers veel
bezig geweest met ontwerp en productie van verpakkingen. Hobbymatig heb ik
het 3D printen opgepakt en dit vind ik erg interessant en leuk om te doen. Hier
experimenteer ik met materialen, vormen en afwerking. Ik zou dit heel graag
beroepsmatig doen en denk alle skills hiervoor in huis te hebben. Wilt u kennismaken? Neem dan contact met mij op!

2014 - 2019

Hobby’s

• Afga CTP machine bedienen

DTP Specialist

Master Solutions
• Opmaak catalogus met QuarkXpress

3d Producer / 3d print

Mugshotvisuals
• Ontwerp van 3d producten, stills en animaties

Commercieel Medewerker

Multicopy Alkmaar
• Klantcontact, offertes maken, planning en productie

Prepress Specialist

Drukkerij Koopmans
• Voorbereiding van druk- print en sign producties
• Onderzoek naar automatisering van de productieprocessen

• Muziek schrijven / maken in band
• 3d ontwerpen
• Animatie
• Kookclub

