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CURRICULUM VITAE

Ik ben Tom Willems; web designer en grafisch ontwerper. Mensen in mijn omgeving noemen me 
enthousiast, sociaal, behulpzaam en grappig. Na mijn studie, multimedia design op het Sint Lucas, ben 
ik begonnen als web designer. Mijn passie ligt in het vinden van creatieve oplossingen voor problemen 
of mogelijkheden die ik tegenkom.
 
Al ruim 15 jaar woon ik in het centrum van het mooie en gezellige Breda. Hier werk ik met veel plezier 
als creatieveling en ben ik veel buiten en in de stad te vinden. Door een opleiding creatief coachen te 
volgen en in mijn vrije tijd gitaar te spelen hoop ik mijn werk steeds passender te maken.

WERKZAAMHEDEN

STAGES

VRIJWILLIGERSWERK

OPLEIDINGEN

 VIDALA 
(Vimodos, JeansOnline, Label54)
Online Designer | Maart 2015 - Juli 2015
Vormgeving en content beheer websites 
Vormgeving en ontwikkeling nieuwsbrieven 
Product fotografie en nabewerking

 NETVLIES INTERNETDIENSTEN
Web Designer | Januari 2009 - Juni 2009
Concept en vormgeving voor verschillende 
projecten + afstudeer opdracht

ZORGBOEDERIJ DE KLEINE HOEVE
2013 - 2014

 ROPAS INTERNACIONAL 
(JeansOnline, Label54, Bulls & Birds)
Online Designer | September 2014 - Januari 2015
Vormgeving en content beheer websites 
Vormgeving en ontwikkeling nieuwsbrieven

 SITESUPPORT ONLINE COMMUNICATIE
Web Designer | Augustus 2008 - Januari 2009
Concept en vormgeving voor verschillende 
projecten

 STUDIO TOM WILLEMS
Web / Grafisch vormgever | Juni 2013 - Heden
Vormgeving en ontwikkeling websites 
Concept en vormgeving huisstijlen
Fotografie en nabewerking

 CHOCO3
Eigenaar | Oktober 2012 - Mei 2015
Webshop in chocolade relatie- en 
personeelsgeschenken

 SITESUPPORT ONLINE COMMUNICATIE
Frontend Developer | Juni 2010 - Mei 2013
Concept, vormgeving en frontend development 
voor verschillende projecten

 SINT LUCAS
Multimedia Designer | 2006 - 2010

 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Young Enterprise International Eximination
2008

 FLORIJN COLLEGE
VMBO (TL) | 2002 - 2006



VAARDIGHEDEN

GRAFISCHE VAARDIGHEDEN

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

FIREWORKS

INDESIGN

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

  CREATIEF            GEDREVEN     FLEXIBEL

  BETROUWBAAR           LOGISCH NADENKEN    PROACTIEF

  EERLIJK            SOCIAAL     LUISTEREND

  OBSERVEREND           INTELLIGENT 

PROGRAMMEER VAARDIGHEDEN

HTML

CSS

JQUERY

PHP

TAAL VAARDIGHEDEN

NEDERLANDS (SPREEKTAAL)

ENGELS

DUITS

  tomwillems.com linkedin.com/in/tjwillems studio@tomwillems.com

REFERENTIES

Tom was vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het ontwerp van de webshop Jeansonline.nl, 
contentmanagement en email campagnes. Tom was verder breed inzetbaar en flexibel m.b.t overige 
werkzaamheden.
 VIMODOS / VIDALA - MAURITS TEMPELAAR, DIRECTEUR

Wij hebben hem leren kennen als een hardwerkende en loyale medewerker die zijn werk altijd met 
grote inzet en professionaliteit heeft verricht. 
 ROPAS INTERNACIONAL - ERIK MULDER, DIRECTEUR

Tom heeft voldoende kennis van zaken en heeft de werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. 
Ons gehele team heeft altijd prettig met Tom samengewerkt en heeft Tom ervaren als een loyale 
collega.
 SITESUPPORT ONLINE COMMUNICATIE - MARTIJN HOHMANN, OPERATIONS MANAGER


