PEPIJN LAMPE

WEBDESIGNER / UI/UX DESIGNER

CONTACT

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Adres_Traaij 174a, Driebergen

Geboren_14/06/1978

Tel_06 37 17 55 38
E-mail_ p.lampe@gmail.com

Ervaren ontwerper met aantoonbare ervaring in de design business. Sterk in vormgeving
en bedreven in Webdesign, Usability, User Interface Design.

DESIGNVAARDIGHEDEN

Ik zie mijzelf als een allround front-end designer die veel aandacht besteed aan zowel de
gebruiksvriendelijkheid (usability) als de vormgeving van een interface. Hierbij vind ik het
belangrijk dat vorm en functie goed op elkaar afgestemd zijn en ten dienste staan van het
beoogde doel van de apllicatie/website.

Webdesign / Creativiteit / Typografie /
Grafisch Vormgeven / UI Design /
UX Design / Usability

In de toekomst zou ik graag mijn vaardigheden op het gebied van UI & UX design nog
verder willen uitbreiden.

WERKERVARING

PORFOLIO
www.pepijnlampe.nl /

# januari 2016 > september 2019
Webdesigner / Grafisch Ontwerper @ TopOnline Nederland

SOFTWARE VAARDIGHEDEN

Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van websites en het verzorgen
van zowel online als offline grafische uitingen van de klanten van TopOnline Nederland. Veel ervaring opgedaan
met het uitvoeren van het volledige ontwerpproces vanaf de aftrap van het project tot het uiteindelijk live gaan van
de websites.

Illustrator

Photoshop

InDesign

After Effects

HTML

CSS

jQuery

Figma

TALEN
Engels > vloeiend in woord en schrift

# april 2015 > december 2015
Webdesigner / Grafisch Ontwerper @ TopClick Nederland
Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van websites en het verzorgen
van zowel online als offline grafische uitingen van Topclick Nederland zelf en zijn klanten.

# juli 2012 > april 2015
Webdesigner / Grafisch Ontwerper (ZZP) @ PepDesign (Nederland)
Werkzaam als zelfstandige webdesigner en grafisch ontwerper.
• Ontwerp van websites • Verzorgen van korte animatievideo’s voor bedrijfspresentaties (AfterEffects) • Logo
ontwerp • Ontwerp van geboortekaartjes • Ontwerp boekomslagen • Ontwerp van grafische ondersteuningen voor
marketingcampagnes, zoals banners (o.a. voor Sprite IT Managed Services en Topclick Nederland)

# augustus 2008 > juni 2012
Webdesigner / Grafisch Ontwerper (ZZP) @ PepDesign (Belgïe)
Werkzaam als zelfstandige webdesigner en grafisch ontwerper.

HOBBY
Mountainbiken /

OPLEIDING & KWALIFICATIES
#2008
Design for Interaction (Master) @ Technische Universiteit Delft
Ik heb deze master gevolgd, om ontwerpen te kunnen maken die optimaal afgestemd zijn op de gebruiker en
waarbij deze gebruiker ook tijdens het gehele ontwerpproces centraal staat.

#2005
Industrieel Ontwerpen (Bachelor) @ Technische Universiteit Delft
Tijdens deze bachelor opleiding heb ik een brede basis van vaardigheden en kennis opgedaan, die het mij mogelijk
maken om op creatieve en methodologische wijze producten te ontwerpen.

#1998
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs @ Stedelijke scholengemeenschap Zutphen
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Biologie, Geschiedenis, Economie.

