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HBO Communicatie en Multimedia Design
Hogeschool Utrecht
Specialisatie in User Experience Design

Fulltime Visual Designer
SportVibes

MBO Grafische Vormgeving Niveau 4
Grafisch Lyceum Utrecht
Specialisatie in Concepting

Fulltime Grafisch Vormgever, Digital Designer
FX Media, Utrecht

Packaging Design (Graduation) Intern (5 mos.)
Mountain Design, Den Haag

Minor Advertising and Public Relations (5 mos.)
Universidad CEU San Pablo, Madrid

Education / Experiences

Tom van Dongen Grafisch Vormgever, UX Designer

Packaging
Design

Allround Designer met brede achtergrond in design voor print en digitaal. Momenteel ben ik gefocust op digitaal gebied en dit is waar mijn passie ligt,
illustratie is iets wat ik graag terug breng in mijn ontwerpen. De conceptfase en het nadenken over mogelijkheden is een van mijn sterkste kanten.
User Experience is voor mij een belangrijk aspect, niet alleen bij ontwerpen voor applicaties en websites maar ook bij een event experience en in packaging design.
De stermarkering geeft aan welke van de hierboven genoemde skills mij het meeste intrigeert en hierdoor mij ook het meeste ligt.

User
Experience

Concepting,
Storyboarding

(Event)
Branding

Presentation
Design

Illustration,
Animation

Graphic
Design

Interesses HobbiesEigenschappen

Musea MotorrijdenSociaal

Natuur SnowboardenCreatief

Fotografie KitesurfenNauwkeurig

Socializen LongboardenBehulpzaam

Technologie FitnessInnovatief

Reizen FietsenOndernemend

Optimistisch

Geboren op 01-05-1994

Contact

Tel: +31 (0) 6 11 06 22 96

E-mail: tomvandongen0@gmail.com

Portfolio: www.tododesign.nl

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/tomvd/

Tom van Dongen

Geboortedatum: 01-05-1994

Adres: Westduinweg 50C
2583EJ Den Haag

www.tododesign.nl

2020

In mijn functie als Visual Designer ben ik
verantwoordelijk voor het bedenken en het creëren 
van online / o�ine activaties en event dressing van 
grote sportevenementen. Ook het branden van
nieuwe initiatieven en evenementen behoord
tot mijn werkzaamheden.

Van het ontwerp van een racepak en helm voor onze
F1 mascotte tot een website en vitaliteitspakket om 
ouderen aan het bewegen te krijgen.

In mijn functie als Digital Designer was ik
verantwoordelijk voor het bedenken en het creëren 
van communicatie voor grote corporates.

Van het bedenken van een concept/design (3D, video 
of als keynote achtergrond) voor een 50 meter breed 
scherm tot het ontwerpen van een Ai Robot.

Storyboards en designs voor video/animatie en 
presentaties. Stage designs, branding en 
websites/apps voor evenementen, waren enkele 
andere werkzaamheden die ik hier heb mogen doen.

Parttime Grafisch Vormgever en Ilustrator (16 uur)
FX Media, Utrecht

Illustreren


