Timo Vossen
Student Communication & Multimedia Design

Profiel
Toen ik vijftien was heb ik mijn eerste
computerspel geprogrammeerd. Vanaf
dat moment was ik verkocht. Ik werd
geobsedeerd met alles dat digitaal was,
maakte websites, hackte mijn smartphone,
bouwde mijn eerste app en begon mijn
eigen
bedrijfje.
Deze
ondernemende
en gemotiveerde kant van mij is nooit
weggegaan.
Ik ben iemand die altijd opzoek is naar een
nieuwe uitdaging en niet bang is om daar
nieuwe skills voor te moeten leren.
Rijbewijs:
Talen: 		
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Email:		

am + b
Nedelands, Engels
05-02-1997
Nederlands
Utrecht
timovossen@gmail.com

Werkervaring
sep. 2019 - feb. 2020
GriDD Customer Experience

sep. 2019 - feb. 2020
HEMA Support Office

sep. 2018 - ma. 2020
Interstedelijk Studenten
Overleg

Werkstudent
Ik ben voor GriDD gaan werken als vervolg op een project
dat ik voor ze deed via mijn opleiding. Tijdens dit project
heb ik met een groep studenten een lead generator
ontworpen om GriDD te helpen bij hun sales proces. Na dit
project ben ik voor twee maanden in dienst gegaan om
deze lead generator te bouwen. Dit heb ik gedaan met:
SurveyMonkey, Landbot.io, WordPress en Zapier. Ik ben ook
bezig geweets met het ontwerpen van de content flow.

Corporate communicatie
Tijdens mijn stage op het support office bij HEMA in
Amsterdam heb ik gewerkt op de Corporate Communicatie
afdeling. Deze afdeling heeft de verantwoordelijkheid
over de interne communicatie naar de collega’s en
de externe communicatie naar de pers. Hierbij is de
afdeling ook verantwoordelijk voor het maken van
communicatiestrategieën met betrekking tot het
positioneren van HEMA intern en extern. De afdeling is nauw
betrokken bij grote strategische beslissingen van HEMA.

Creative Content
Bij het ISO ben ik bezig een sterk en samenhangend merk
op te bouwen en deze ook te behouden. De focus ligt
hierbij op de online aanwezigheid van ISO als merk maar
ook offline uitingen zullen aandacht krijgen. Onder de
werkzaamheden valt bijvoorbeeld: maken en bedenken
van marketingvideo’s, opzetten van YouTube-kanaal,
onderhouden van de website, uitingen maken voor de
Social Media en hierbij de politieke lobby ondersteunen.

Bijbanen
ma. 2018 - sep. 2018

Bediening

Eetcafé de Poort

mei. 2017 - sep. 2017

PR & Communicatie
Hogeschool Utrecht

jan. 2017 - apr. 2017

Bezorger

Picnic Online Supermarkt

okt. 2016 - feb. 2017

Light Jockey
Café de Beurs

sep. 2016 - okt. 2017

Studentenhulp
Hogeschool Utrecht

feb. 2016 - okt. 2016

Salespromotor
Pepperminds

jan. 2016 - ma. 2016

Winkelmedewerker
Superdry

sep. 2015 - jan. 2016

Glazenhaler
Café de Beurs

jun. 2015 - aug. 2015

Vakantiehulp
Club Les Ormes

aug. 2013 - jun. 2015

Kassamedewerker
Albert Heijn

feb. 2012 - ma. 2013

Vakkenvuller
Albert Heijn

Nevenactiviteit
Utrechtse Studenten
Hockey Club

Diverse commissies

sep. 2017 - sep. 2018

Public Relations (bestuursjaar)

Utrechtse Studenten
Hockey Club

Van jaarboeken vormgeven tot evenementen
organiseren tijdens de Utrechtse Introductie
Tijd. Ik heb een werkgroep dat een clubhuis
gaat realiseren en een promotiecommissie
helpen opzetten. Als laatste heb ik mij ingezet
om een nieuw jaarlijks festival te organiseren.

Als commissaris PR had ik de verantwoordelijkheid over
de interne en externe communicatie van de U.S.H.C.,
hiernaast behartigde ik de belangen van de U.S.H.C. door
te lobbyen bij de Gemeente, bond en Universiteit. Ik gaf
leiding aan vier commissies, waaronder de Redactie
die elke week een clubblad uitbracht en verschillende
evenementencommissies. Tijdens dit jaar heb ik veel
geleerd op het gebied van online communicatie, marketing
en het intensief samenwerken in een team.

Educatie
2016 - heden
Hogeschool Utrecht

2019
Hogeschool Utrecht

2015
Luzac College Utrecht

HBO bachelor
Communication and Multimedia Design

HBO propedeuse
Communication and Multimedia Design

Havo diploma
Economie & Maatschappij + wiskunde B

Technische skills
Adobe XD

Javascript

Photoshop

Python

Indesign

PHP/MySQLi

Illustrator
Premiere Pro
After Effects
WordPress
HTML/CSS
Sass
Op dit moment ben ik bezig met het leren van:
Ionic & AngularJS

Benieuwd naar mijn werk en skills? Kijk dan op mijn website: www.timovossen.nl

