Maarten Tromp
Graphic Designer

“Positief denkend in mogelijkheden, alles uit het leven , jezelf en anderen willen halen is mijn
levensmotto. De passie voor creatieve uitspatting is hierbij een belangrijk goed. Hierbij kan ik
individueel uit de voeten, maar stel me ook graag op als teamplayer om een gezamenlijk doel
te bereiken. Hierbij ben ik creatief en grafisch actief en ingesteld op verdere verdieping van het
grafisch vak.” ...
Creativity is our food for the mind & soul!

Education
2010 – 2011 - DTP Grafisch vormgever - Eindhovense School

Experience
November 2015 tot heden - SupportPunt Eindhoven
Grafische vormgeving/ DTP & online/ offline uitingen
April 2012 tot heden -ZZP
Grafische vormgeving & media
September 2014 tot november 2015 - RethinkingGroup
Ondersteuning grafischevormgeving
April 2013 tot heden - Koraal groep
Ondersteuning grafische interne/
externe uittingen & Meewerkend voorman grafisch Repro
April 2010 – heden - Koraal Groep
Pedagogisch medewerker dagbehandeling
Januari 2009 – April 2010 - Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Casemanager Volgen en toetsen
Januari 1999 – Januari 2009 - De Combinatie
Pedagogisch medewerker A
Nevenactiviteiten:
Grafisch activieiten en advies omtrent ontwerpen,
fotografie, kleurstellinged en lay-out.

Hobby
Grafische ontwerpen - Meditatie/ yoga
Creatief bezig zijn oa. tekenen/ schilderen - Muziek maken
(band/ reclame) - Wandelen in de bossen met de hond
Fotografie - tekenen/ schilderen - schrijven - Uitgaan

Personality
Creatief - Oplossingsgericht - Ambitieus
Flexibel - Open houding - Positief ingesteld
Communicatief vaardig in woord en schrift
Doorzetter - Alert & secuur - Gezonde dosis humor

1997 – 2001 - Sociaal-pedagogische hulpverlening
Fontys Hogescholen
1994 – 1997 - Sociaal-pedagogisch werk
Kempenpoort
1993 – 1994 - MAVO
Bisschoppelijk College Weert

Skills
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
MUSIC/ VIDEO
WORDPRESS
WIX
(PRODUKT) FOTOGRAFIE
POWERPOINT

Ambitions
Ik heb meerdere ambities voor de toekomst. Mjn focus ligt
verdieping van het grafische vak en het inspireren van
anderen in hun creativiteit. Mijn grafisch vakmansschap
is hierbij altijd mijn tool. In mijn nevenactiviteiten werk ik
als grafisch vormgever vanuit thuis.

Contact Details

Maarten Tromp - Den Bult 88 - 5616 GJ Eindhoven
mgmtromp@hotmail.com 040 84 46 488 - 06 48 26 03 87
LinkedIn/ facebook: www.linkedin.com/in/maartentromp1976
www.facebook.com/strinoz.tromp - HTTP://WWW.MGMTROMP.NL

