Curriculum Vitae
Naam: Robbert Hesp
Geboorte datum: 14 april 1979, Purmerend
Adres: Westlandgracht 247-2 1059 TS, Amsterdam
Telefoon: 06-46110366
E-mail: robbert@robberthesp.nl

Profiel:

Een creatief met een ´hands on´mentaliteit!

Met een brede opleiding in de creatieve sfeer.
Mijn ervaring heb ik opgedaan bij zowel kleine, als grote bureau’s.
Ook heb ik internationale ervaring, door mijn opleiding in het buitenland en door het aansturen van een unit op afstand.
Een doorgewinterde manager ben ik nog niet, maar daar is mijn ambitie wel op gericht.
In mijn laatste functie ben ik gestart als 3D designer en ben ik meegegroeid met het bedrijf. Daardoor communiceer ik
gemakkelijk met de designers en heb ik tevens verstand van het productie proces en de software pakketten op de studio.
Kortom, zowel in denkpatroon als in uitvoering, ben ik in staat een creatief en strak resultaat neer te zetten.
•

Huidige Functie:
Virtual Events, Amsterdam:
Creative Director
Februari 2008 tot heden
Werkzaamheden:
◦ Verantwoordelijk voor alle creatieve uitingen van het bedrijf, zowel intern als extern.
◦ Creatie van salestools zoals animaties voor hardware opstellingen en passende content.
◦ Algemene beslissingen aangaande de onderneming nemen i.s.m. overige MT leden.
◦ Intensieve ervaring opgedaan betreft de opstart van een jong, dynamisch bedrijf en wat er nodig is
voor een gezonde start.

•

Werkervaring tussen december 2005 en februari 2008
Virtual Events, Amsterdam:
Art Director/Lead Designer
Werkzaamheden: Art Director functie m.b.t. aansturing van 16 designers op het gebied van 3D creatie,
2D creatie, concept en storyboard.

•

Werkervaring tussen 2000 en 2005:
Brunotti, Amsersfoort:
Design/DTP
Werkzaamheden: Ontwerpen en werktekenen van applicaties en prints voor kleding.
Xerox, Amsterdam:
DTP
Werkzaamheden: Visuele ondersteuning voor de marketing en styling kant (VM) van V&D
Local Eyes, Amsterdam:
DTP
Werkzaamheden: Photoshop opdrachten voor de nieuw Apple Panther en Tiger welkomst boeken.
One Stop BV, Hoofddorp:
Design/DTP
Werkzaamheden: DTP werk en interne 3D animatie film.
Esprit BV, Amsterdam:
Salesmedewerker
Werkzaamheden:Verkoop herenkleding
Full Sail Real World Education, Orlando FL USA:
Course Director Assistant 3D Foundations en Game Character and Scene Design
Werkzaamheden: Creatie van lesmateriaal zoals gamecharacters, rigs en game omgevingen
Februari 2004 – april 2004

DDB, Amsterdam:
Traineeship Visualizer/designer
Werkzaamheden: Uitwerken van pitches van crossmediale campagnes en Storyboarding voor o.a. televisie commercials
en print campagnes.
juli 2001 - juni 2002
Lowe, Amsterdam:
Traineeship Visualizer/DTP
Werkzaamheden: opmaak printcampagnes.
juni 2000 - september 2000
•

Opleidingen:
Full Sail Real World Education, Orlando FL:
Associate of Science in Computer Animation
december 2003 (Cum Laude)
JUNIOR*Academy for Art Direction, Amsterdam:
Associate of Arts in Art direction
juni 2001
Vrijbergen, Leiden:
VWO Eindexamen
juni 1998

•

Algemene kwaliteiten:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•

In groepsverband werken
2 jaar management ervaring
Sociaal vaardig
Goed conceptueel denker
Marketing gerichte oplossingen vinden
Gewend aan stressvolle situaties en werkomgevingen
Deadline georiënteerd werken

Talen in spraak en schrift:
◦ Engels: vloeiend
◦ Frans: VWO
◦ Duits: VWO

•

3D Kwaliteiten:
◦
◦
◦
◦

•

Polygon modelling
Character modelling/texturing/lighting
Character animation
Character setup/rigging

Programma’s:
Volledige beheersing:
◦ 10 jaar traditionele teken en kunst ervaring
◦ 3D: 3DS MAX, Mental Ray,
◦ 2D: Photoshop, Illustrator, Premiere
◦ Platforms: Mac, pc
Goede basiskennis:
◦ Z-Brush, Maya, Vray, Shake
◦ Quark Xpress, Flash, Acrobat, After Effects, Acrobat
◦ Profit

•

Hobby’s
◦ Tennis
◦ Tekenen
◦ Audio productie

