
CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Naam    : Hofstede 
Voornaam   : Matthijs 
Adres    : Begoniastraat 152 
Postcode   : 7514 ZT 
Woonplaats   : Enschede 
Telefoonnummer  : 053-8520486 
Mobiel nummer  : 06-30068580 
E-mail    : hofstede-matthijs@home.nl 
Geboortedatum  : 17 november 1980 
Geboorteplaats   : Enschede 
Burgerlijke staat  : Samenwonend 
Geslacht   : Mannelijk 
Nationaliteit   : Nederlandse 
 
 
 
Mijn toegevoegde waarde als vormgever en marketeer van verschillende media ligt in de unieke combinatie 
van kennisvelden: communicatie, techniek en ontwerp. Op gebieden waar deze kennisvelden bij elkaar 
komen ben ik op mijn best. 
 
 
 
o Breed opgeleid als vormgever en ontwikkelaar van diverse soorten media, met een specialisatie in 

webdesign en animaties. 
o Ervaring als grafisch en functioneel ontwerper. 
o Een economische en marketing achtergrond. 
o Bekend met verschillende softwarepakketten waaronder Microsoft Office, Macromedia Flash, 

Macromedia Dreamweaver, Adobe Creative Suite en Alias Wavefront Maya 3D. 
o Uitgebreide kennis van webtechnieken zoals HTML, CSS en Javascript. 
o Ervaring met het werken in een multidisciplinair team. 
o Kan optreden als adviseur voor het opzetten van projecten waarin verschillende media samenkomen. 

 
 
 

o Voor tientallen klanten ontwerp en bouw ik websites. Dit gebeurt zowel in een multidisciplinair team 
als ook individueel. 

o Bij verscheidene projecten treed ik op als functioneel ontwerper. In deze functie ontwerp ik zowel 
simpele en complexe online systemen. 

o Bij andere projecten functioneer ik als projectmanager. Hierbij is het mijn verantwoordelijkheid om 
klanten te informeren en te begeleiden bij de keuze van het te ontwikkelen product. Daarbij verzorg 
ik niet alleen de interne planning maar ook de communicatie met de klant. 

 

PRESTATIES 

VAARDIGHEDEN 

MISSIE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 



 

 
2001-2005   Media Art & Design (Kunst & Techniek) aan de Saxion Hogeschool 

Enschede. 
Diploma behaald in 2005. 
 

1998-1999   Small Business & Retail Management aan de Saxion Hogeschool 
Enschede. 
Propedeuse behaald in 1999. 
 

1993-1998   HAVO aan het Jacobus College te Enschede. 
Nederlands, Engels, Wiskunde A, Economie, Handelswetenschappen, 
Tekenen. 
Diploma behaald in 1998. 

 
 

 
2007-heden  Serboucom B.V. 
   Creatieve Webmaster 
 
2005-2007  Starsale B.V. 

Webdesigner, creative consultant 
 

2004    Reclamebureau New Page v.o.f. 
Stagiair Multimedia 
 

2000-2001   Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Uitvoeringsorganisatie 
Uitkeringsdeskundige WAO 
 

1999-2000   Amicon Zorgverzekeraar 
Diverse administratieve functies 
 

1997-1999   I&O Research 
2002-2006   Telefonisch enquêteur 

 

WERKERVARING 

OPLEIDINGEN 


