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DE GROOTSTE HUISKAMER VAN TWENTE

Curiculeum Vitae
Personalia
Naam:
Richard
Achternaam:
Rogoz
Geboortedatum:
09-10-1978
Geboorteplaats:
Pannerden, Gelderland
Burgerlijke staat:
Samenwonend
Kinderen:
Een pracht van een dochter



Adres:
Simon Vestdijkstraat 30,
7552 NN te HENGELO
Telefoon:
06 - 44644187

Werkervaring

Opleidingen & Cursussen

Sr. Graﬁsch vormgever | Ontwerper (Senior),
Wegener SpeciaalMedia, 2010 - heden.

Webdesign & Development (GOC),
Veenendaal, 2011 - 2012.
Cursus webdesign en development. Statische
websites & dynamische websites

Het conceptmatig ontwikkelen en uitvoeren
van reclame-ideeën. Van creatief concept tot
realisatie, begeleiden van de creatieve
processen binnen de studio. Begeleiden
en aansturen van collega ontwerpers,
dtp-ers bij projecten. Meedenken met
de opdrachtgever en de brieﬁng vertalen
naar een creatief en onderscheidend
communicatie concept. Werkzaamheden
van thematische en actiematige campagnes,
concept huisstijlen, logo’s, front-end
webdesign, druk- & drukwerkbegeleiding,
bedrijfspresentaties, DM- acties (print/
digitaal),banners, brochures, visuals etc.
Graﬁsch vormgever | Ontwerper ( Junior),
Wegener SpeciaalMedia, 2007 -2010.
Het verzorgen van de vormgeving van
diverse soorten drukwerk zoals brochures,
ﬂyers, verpakkingen, boeken, kranten,
advertenties, digitale producten zoals
websites, banners, digitale nieuwsbrieven.
En het ontwerpen van visuals voor gebruik
in verschillende soorten media.

Email:
info@richardrogoz.nl

Dtp-er / Graﬁsch vormgever,
Prime Design Reclame, 2000 - 2007.

Website:
www.richardrogoz.nl

Het uitvoeren van de creatieve afdeling
van Prime Design Reclame en 123Sticker.
nl (online bestel afdeling). Van brieﬁng tot
creatief concept tot afwerking en productie
van binnenkomende opdrachten. Verder het
aansturen van digitale fullcolour machine,
plot/snijmachines en lamineer apparaten.

Van Speelbal Naar Speler, (GOC),
Veenendaal, 2010.
Invloed en initiatief cursus
Indesign Scripting, (GOC),
Veenendaal, 2010.
Cursus voor het automatiseren van data met
Adobe Indesign
Branchecertiﬁcaat Graﬁsch Vormgeven, (GOC),
Veenendaal, 2010.
Diploma / Branche certiﬁcaat EVC procedure,
erkend door de graﬁmedia branche
Webdesign Professional (Eduvision),
Zwolle, 2009.
Opleiding tot professioneel webdesigner
(statische websites)
Communiceren met impact (Feedback),
Boekelo, 2008.
Feedback training / communicatie
Adobe kleurbeheer,
Zwolle, 2005.
Cursus/seminar kleurbeheer van Adobe t.b.v.
het beter omgaan met kleurbeheer binnen
het creatieve proces voor constante kwaliteit
en uitstraling.
LOI Graﬁsch ontwerpen / vormgeving,
Leiden, periode 1998-1999
Thuisstudie

LOI DTP- Reclametekenen,
Leiden, periode 1997-1998
Thuisstudie
HAVO, Twickel College Hengelo, 1991 - 1996
Middelbare school doorlopen met als
vakkenpakket: Nederlands, Engels,
Wiskunde A, Economie, Geschiedenis,
Aardrijkskunde en TekenenWerkervaring

Overig
Spreekvaardigheid:
Nederlands, Engels en Duits (redelijk).
Rijbewijs:
In het bezit van rijbewijs B en eigen
vervoer.

