RUBEN CREEMERS
ontwerper van communicatie | conceptdenker | beeldend kunstenaar

Over mij

CONTACT

Ik ben een allround creatief denker én doener
waarbij creativiteit en strategie de basis vormen
voor pakkende communicatie. Met lef, enthousiasme
en passie ontwikkel ik (merk-)identiteiten, huisstijlen,
websites, (beeld-)concepten, campagnes en vele
andere communicatiemiddelen.

Balderikstraat 103, Utrecht
+31 (0)6 537 109 14
www.rubencreemers.nl
rubencreemers@gmail.com

Since '79

WERKERVARING
Conceptontwikkeling voor diverse merken en bedrijven, ontwerp van diverse communicatiemiddelen voor zowel
web als print, merk-/identiteitontwikkeling, artdirectie, aansturing stagaires, drukklaar maken bestanden/
drukwerkbegeleiding, presenteren aan opdrachtgevers, contact met opdrachtgevers en leveranciers, illustraties,
opmaak van gecoördineerd drukwerk en redactionele vormgeving, fotografie digitaal , beeldbewerking

Conceptueel ontwerper
quavorm (2007-2012)

illustraties (illustrator), ontwerp en layout van gecoördineerd drukwerk en redactionele vormgeving, webdesign,
beeldmanipulatie, retouche - fotografie digitaal, animatie

Grafisch ontwerper
CARTA (2006-2007)

Creatieve duizendpoot
Freelance en/of opdrachten uitgevoerd in
studie of sociale sfeer (1995-2012)

conceptbepaling en ontwerp van gedrukte en multi-media, vrij werk met behulp van analoge en digitale
technieken, streetart, illustraties, ontwikkeling van logo’s en huisstijlen, opmaak van gecoördineerd drukwerk en
redactionele vormgeving, beeldmanipulatie, fotografie

OPLEIDING

IK HOU VAN

TALEN

Grafisch lyceum (2003-2006)

Nederlands

Willem de Kooning Academie (1999-2001)

English

ABK Maastricht 1 semester (1998)

Deutsch

Raaylandcollege, Venray HAVO (1995-1997)
Scholengemeenschap Stevensbeek MAVO (1991-1994)

SOFTWARE SKILLS

FOTOGRAFIE

DIGITAL ART

ILLUSTRATION

DTP & PRINT

ADVERTENTIE

CONCEPT EN IDEE

LOGO’S

(SHORT) COPY

basis

WEBDESIGN

TYPOGRAFIE

gemiddeld

KEYNOTE

ACROBAT PRO

SKETCHUP PRO

HTML

FLASH

DREAMWEAVER

ILLUSTRATOR

INDESIGN

PHOTOSHOP

pro

PACKAGING

IDENTITEIT EN BRANDING

DESIGN & CREATIVE SKILLS

ONTWIKKELING
Ontwerp (Print)
Illustratie
identiteit
concept
Ontwerp (Online)
Streetart/Graffiti
Art (analoog en digitaal)
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2000

2001
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2008

2009

2010

2011

2012

WAAROM IK

Ideeënkanon

Unieke Mix

Karakter

Strategie en concept-ontwikkeling vormen

Een groot invoelings- en (ver-)beeldend

Gedreven en vol passie

vaak de basis van mijn creatieve proces. Goede

vermogen. Hierdoor kom ik snel tot

Leergierig

ideeën komen in een rap tempo. In teamver-

passende en verrassende oplossingen

Allround creatief

band brainstormen komt het proces ten goede

Bijzondere combinatie van creatieve kracht,

Verbaal sterk

en is leuk. Of het beste idee ontstaat uit mijn

commercieel inzicht, communicatieve 		

Teamplayer

brein, een groepsproces of een mengvorm

vaardigheden & overtuigingskracht

Oog voor detail

daarvan is mij om ‘t even. Het resultaat telt.

Sterk in zowel toegepast als vrij werk		

Toegewijd

CONNECT

