
Software 
InDesign
Illustrator
Photoshop
After Effects
Sketch

Web
HTML
CSS
Wordpress
PHP

Naam
Adres

Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
LinkedIn

Rijbewijs

Nico van de Bunt
Stationsstraat 6C
3811 MJ Amersfoort
21 juli 1993
06 137 837 92
nicovdbunt@gmail.com
nicovandebunt.nl
linkedin.com/in/
nicovandebunt
AM, B

nico van de bunt
Analytisch, met een scherp oog voor detail. 
 
Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door verhalen schrijven, tekenen en creëren.
Jaren later is mijn liefde voor ontwerp, typografie en illustratie onderdeel van mijn 
werkveld geworden. Het verzinnen en neerzetten van een sterk visueel concept is 
mijn specialiteit. Design waarover goed is nagedacht en tegelijkertijd verrassend is 
qua vormgeving: daar gaat mijn hart sneller van kloppen. 
Dit is wat mij motiveert om te doen wat ik doe.

2011 - 2016

2005 – 2011

april 2016 - 
heden

2015 - juli 2017

juli 2015 - 
augustus 2015

januari 2015 - 
juni 2015

2008 - 2015

Graphic Design, Bachelor of Design 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle
Diploma behaald op 22 januari 2016

Atheneum
Corlaer College, Nijkerk
Diploma behaald op 30 juni 2011

Grafisch ontwerper
Saus! Digitale Producties, Utrecht
Ontwerper van illustraties, infographics, 

brochures, websites, animatie/video 

visuals en andere digitale producties voor 

voornamelijk de publieke sector.

Grafisch ontwerper (vrijwilligerswerk)
Willems Wondere Weiland, Amersfoort
Voor dit muziekfestival ontwierp ik drie jaar 

lang alle grafische uitingen: posters, flyers, 

merchandise, website, social media en meer.

Junior Designer
Today, Utrecht
De zomer van 2015 heb ik mijn 

werkzaamheden bij Today mogen doorzetten 

als junior designer. 

Stagiair grafisch ontwerper
Today, Utrecht
Tijdens mijn stageperiode heb ik de breedte 

van het grafische vak ontdekt en ervaren, 

met als hoogtepunt het ontwerpen van een 

complete verpakkingslijn voor Terrasana 

(merk voor natuurvoeding). 

Verkoopmedewerker
Boni Supermarkt, Nijkerk

Nederlands
Engels
Duits

Kunst en cultuur
Geschiedenis
(Rock)muziek

Gamedesign
Fotografie
Reizen

opleiding

werkervaring

vaardigheden

personalia

talen

overige interesses

06 137 837 92
nicovdbunt@gmail.com

nicovandebunt.nl

moedertaal
professionele vaardigheid
basisvaardigheid
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