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Jeroen Pets

29 feb 1988    25j

Grafisch ontwerp, typografie, kunstgeschiedenis,
filosofie, illustratie, fotografie, 3D.

Master Beeldende Kunsten Artesis Hogeschool Antwerpen2010-2011

Cross Media Ontwerp:
Grafisch ontwerp, webdesign, typografie, marketing,   
druktechnieken, 3D, communicatie

lid Studenten Advies Raad (SAR)

niet verdergezet

Update training Adobe CS6 
(Indesign, Illustrator, Photoshop, Cloud webtools, liquid design, tablet design)

Adobe CS6 Training Typografics2013

niet verdergezet

Eindwerk: “Weergeven van exotische fonts op het internet.”
Het toepassing niet standaard lettertype’s op website met behulp van een aantal tools
bv. google webfonts, cufon, ...

Wetenschappen - Wiskunde
Latijn - Wiskunde 
2 jaar voorzitter Leerlingenraad

Grafische en Digitale Media Artesis Hogeschool Antwerpen2007-2010

Architectuur Artesis Hogeschool Antwerpen2006-2007

Koninklijk Atheneum Lier2002-2007

De identiteit van een zaak is erg belangrijk. Ik maak, renoveer of
verfris graag een huisstijl. Concreet betekent dit, dat u bij mij 
terecht kan voor de creatie van een logo, folder, gevelreclame, 
bestickering, enz. Ik creëer graag complete grafische campagnes 
voor bedrijven of producten zodat deze professioneel zichtbaar
zijn voor potentiële klanten. Hierbij gebruik ik zoveel mogelijk 
programma’s van Adobe Creative Suite en andere tools.
Ook het digitale tijdperk laat me niet onberoerd, liquid design en 
retina design is de toekomst.

Ik ben Jeroen Pets, een gepassioneerde 25-jarige ontwerper uit Lier. Als creatieve duizendpoot kan ik conceptueel sterk uit de hoek komen. 
Ik probeer steeds de doelstellingen en strategie van de klant om te zetten in een creatief concept. 
Hiervoor gebruik ik de noodzakelijke programma’s en technologieën. Door de jaren heen ben ik in contact gekomen met verschillende vormen 
van grafisch ontwerp zoals illustraties, fotografie, fotomanipulatie, typografie, webdesign, sound design, etc.
Meer en meer school ik mezelf bij om een completere ‘deviner’, designer & developper, te worden.

Grafisch Ontwerp
Webdesign is niet alleen mijn grootste passie, het is ook mijn 
specialiteit. Ik zorg voor creatieve én gebruiksvriendelijke sites in 
een attractief design voor elk scherm, tablet en smartphone.
Zo volg ik de laatste nieuwe trends en school mij continu bij. 
Ik werk volgens de universele W3C standaarden en heb een 
voorliefde voor valide code dat ik schrijf in HTML5. 
Mijn website’s zijn aantrekkelijk, origineel, zoekmachine-gericht 
en erg functioneel. Zodat de bezoekers van mijn site’s er graag 
naartoe surfen. 

Webdesign & Development

De tijden evolueren snel. Gebruiksvriendelijke tools zijn erg 
belangrijk. Ik ben thuis in iPhone, iPad, web- toepassingen, icoon 
design en verzorg het volledige ontwerp van de user-interface. 
Mooi "pixel-perfect" design dat zeer gebruiksvriendelijk overkomt 
omdat ik weet hoe de gebruiker zich gedraagt. Door mijn kennis 
op grafisch vlak krijg ik hem naar daar waar hij moet zijn. 
Ook users hun gedrag testen vormt voor mij geen enkel probleem.

User-Interface Design en User Experience
Het internet is “huge”, het is een aparte wereld toch volledig 
geïntegreerd in velen van ons. Om online gezien en gehoord te 
worden moet men opvallen op de juiste manier. Ik bedenk niet 
enkel leuke campagnes via sociale media, maar kan ook website’s 
optimaliseren voor zoekrobots SEO. Indien nodig kunnen deze 
website’s ondersteund worden met een advertentiecampagne SEA.

Online Marketing

OPLEIDINGEN

 



WERKERVARING

Nederlands Moedertaal

Engels Gevorderd

Frans Goede kennis

TALEN

Windows en Mac OS X Gevorderd

Adobe Creative Suite Gevorderd

MS Office Gevorderd

COMPUTER KENNIS

Responsive Design Gevorderd

xHTML - CSS Gevorderd

HTML5 - CSS3 Gevorderd

JQuery Goede kennis

Wordpress Goede kennis

Javascript Basiskennis
PHP Basiskennis in studie

WEB TALEN

Photoshop Gevorderd

Illustrator Gevorderd

Indesign Gevorderd

Dreamweaver Gevorderd

Swift Goede kennis

Cinema4D Basiskennis

Flash niet meer actief gebruikt Basiskennis

Coda Gevorderd

SOFTWARE

VARIA - INTERESSES

Mijn grootste passie is snowboarden. Ik ben een gediplomeerd Belgisch 
snowboard trainer en heb mijn diploma behaald in 2010. Dit is uitgereikt door 
Bloso. Ik geef per jaar meerdere keren les aan verschillende scholen en groepen.

Snowboarden

Ik ben enorm geïnteresseerd in alles wat met voetbal te maken heeft. 
Ik speel ook zaal- en veldvoetbal. 
Een spannende wedstrijd bekijk ik het liefst in het stadion.

Voetbal
Elektronische muziek is echt mijn ding. 
Dit kan kan gaan van oldschool techno tot instrumentale hip hop en mininal. 
Ik kan me terugvinden in zowat alle subgenres. 

Muziek - Festivals bezoeken

Tijdens de zomermaanden kan ik ook genieten van een rondreis. 
Toch blijft een festival de topper van mijn zomervakantie!

Reizen

verschillende websites
- corporate site
- www.bijjebakker.be
- www.jebakker.be

2011 
- 

2012

design/marketing/communicatie
Projecten voor o.a.
- Argenta
     carwrap
- Sincostura
     branding & website
- Inter-track
     promo autosalon

Art Director - Eigen zaak in hoofdberoep

Hermanos

2011 
- 

2012

Freelance Print - Webdesign
Projecten voor o.a.
- Inter-loods
     website
     niche website’s
     sea campagne

Visayas

Sandbergmedia
Projecten voor o.a.
- Beerschot AC
        publiciteitswerk
- Pro-ma
        visual restyling

Freelance Webdesign

www.wordtvervolgd.nu

wordtvervolgd.nu

2012

grafisch ontwerp / webdesign / 
mailings / development
Projecten voor o.a.
- Toyota - Teradata - Ceer
- Laco - Kruidvat - Dell
- The Ring Ring company
...

Interactive Designer - Failliet - full time

www.crozz.be

Crozz

2012 - ...

2010

Junior Art Director

www.viceland.com/be

stage - 4 maanden
Projecten voor o.a
- fotoshoots
- festival gids

Vice Magazine

2010

Projecten voor o.a.
- 2Be en Sportlife
    uitbedenken wedstrijd via facebook
    website en design
- Noxx & club Stelle Artois
    concept en branding
- Samsung Mobile
   

stage - 4 maanden
Junior Art Director

www.contentcowboys.be

Content Cowboys

2006 
- 

2010

Sales Manager Assistent

Administratief Bediende
vakantiewerk

vakantiewerk

AXA Bank Antwerpen (3x)

Europea-Trade


