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Ad van Vliet
  Professionele gegevens

Persoonlijke informatie  Volledige naam: Adriaan David Wilhelmus van Vliet

 Nationaliteit: Nederlands

 Leeftijd: 23

Opgedane ervaring 09/2007 – 02/2008 KIWA Web Productions Hawera, Nieuw Zeeland

Stagair, Webdesigner/-programmer

 Het ontwerpen en bouwen van de nieuwe website van het bedrijf.
(kiwaproductions.co.nz)

 Het ontwerpen en bouwen van vele nieuwe websites voor verscheidene 
(nieuwe) cliënten. 

 Onderhouden van klant contacten.

02/2005 – 07/2005 Dynasign Leeuwarden, Nederland
Stagair, Webdesigner/-programmer

 Content management voor bestaande websites.

 Het ontwerpen en bouwen van de nieuwe website van het bedrijf.

 Bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe projecten. Zowel de bouw als 
het ontwerp hiervan. 

02/2004 – 07/2004 De Basis Heerenveen, Nederland
Stagair, IT Consultant / Netwerkbeheerder

 Computernetwerken beheerd van 9 verschillende basisscholen in de regio

 Computernetwerk uitgebreid naar een nieuw gebouw

 Website van elke school persoonlijk onderhouden

 Volledig nieuw computernetwerk voorbereid en aangelegd

Opleiding 11/2005 – 06/2009 Friesland College Heerenveen, Netherlands

Multimedia Vormgeving –  MBO Niveau 4  –  Diploma behaald

 Graphic Design (Desktop Publishing; drukwerk ontwerpen zoals posters, 
brochures, magazines, prints, etc.)

 Interactive Design (webdesign, CD-ROM/DVD menu's, etc.)

 Animatie/Video Design (filming, photography, 3D Design, editing)

 Art&Design (drawing, painting)

09/2002 – 11/2005 Friesland College Heerenveen, Netherlands

ICT Medewerker –  MBO Niveau 3  –  Diploma behaald

 Operating Systems (Windows, Linux, Mac OS)

 ECDL (Microsoft Office; Word, Outlook, Powerpoint, Excel, Access)

 Algemeen MediaDesign (Photoshop, HTML, Flash)

 Algemeen Hardware (assembling, disassembling and fixing computers)

 Algemeen Netwerken (Cisco, intranet and internet)
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Computer

  vaardigheden
 Gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van websites. Ik ontwerp ze 

normal gesproken in Corel® Paintshop Pro™ en bouw ze in 
overeenstemming met de W3C normen in XHTML and CSS, gecombineerd 
met JavaScript, PHP and MySQL; 

 Goede kennis van het Adobe® CS3 pakket (Photoshop™, Illustrator™, 
InDesign™, Dreamweaver™); 

 Basiskennis van andere Adobe® CS3 software (Premiere™, Flash™ and 
After Effects™); 

 Goede kennis van 3D animatie software MAXON® Cinema4D™

 Goede technische kennis van modern internet; 

 Bekwaam met zowel Windows als Mac systemen.

Sociale

  vaardigheden
 Kan me goed aanpassen aan verschillende mensen en omgevingen, dankzij 

mijn reiservaringen in het buitenland; 

 Tweetalig, gezien ik het merendeel van mijn leven zowel Nederlands als 
Engels spreek; 

Artistieke

  vaardigheden
 Fotografie; 

 Digital Graphic Design;

 Desktop Publishing;

Een groot gedeelte van deze vaardigheden hebben zich nog meer ontwikkeld in 
mijn vrije tijd dan door mijn studie, als uit de hand gelopen hobby. Ik schrijf ook 
veel, al dan niet op professioneel gebied. 

Interesses

  en hobbies

Muziek; reizen; natuur; concerten & festivals; creativiteit; filosofie, psychologie, 
social networking.

Annexes Aanvullend materiaal beschikbaar op mijn website, of op aanvraag. 
(verdere details, foto’s, referenties, portfolio)


