Scalabor (Presikhaaf)

Werkervaring
2016-Heden
Interne en externe communicatie
via o.a. Narrowcasting, 2D-ontwerp,
animatie en videobewerking.
Video CV’s opnemen

Afd.Communicatie;

3D Ambacht

2015
3D Modeling, 3D Scanning,
3D Printing en materiaalkennis

Bez. Centrum Sonsbeek

2012-2014
Webdesign (Typo3 CMS publiceren),
Watermolen in 3D construeren en printen (1:25),
(Stage via Presikhaaf Bedijven).

Amanuensis (+ opleiding);

Publiciteit, ICT;

Historische Herberg
Video en web-beheer;

Stichting 3D Arnhem
Technisch Vormgever;

Presentatie ontwikkeling;
Website;
Dagelijks aanspreekpunt;

Agens
Reïntegratietraject;

Perplex New Media

Junior ASP programmeur;

Rijnstad

Beheerder medialokaal;

2009-heden
Powerpoint en verteller om zetten
naar youtube-clips
Video-website in PHP geprogrammeerd
(vrijwilliger).
2003-2008
Project opzetten en uitvoeren
om de binnenstad van Arnhem
(in 2D en 3D) na te bouwen
zoals in 1935 (voor de oorlogsverwoesting).
ten behoeven van subsidie
ontwerp en onderhoud in HTML + PHP.
voor medewerkers en publiek.
2002-2003
(o.a. Opleidingsinst. Relay);
Digitaal vormgeving (Photoshop,
Illustrator, Quark).
2000-2001
Programmeren van
content-management
systemen voor websites.
1997-1999
Video montage,
Geven workshops
Photoshop en Illustrator.

Personalia
Naam
Voorletter
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres

Opleidingen

Ruben Herfst
R.
10-08-1962
Nederlandse
Ir J.P. van Muijlwijkstraat 105
6828 BN Arnhem
E-Mail rubenherfst@online.nl
Tel.nrs. 026 4460459 / 06 52191330
Portfolio portfolio.herfstmedia.nl

2015
1984-1985
1980-1984
1975-1979

3D Ambacht (Certificaat)
VWO
MTS- Elektronica
MAVO
(Diploma)

Cursussen
2009-2010
2003-2004

IT Pro People:
Opleidingsinst. Relay:

1993

Buro Klein Werk:

Autocad 2009
Digitaal vormgeving
(Photoshop, Illustrator, Quark)
Cursus ondernemingsplan maken

Software beheersing
Kantoortoepassingen:
Beeldbewerking:
Audiobewerking:
Webdesign:
Videobewerking:
2D Visualisatie:
3D Visualisatie:

Microsoft Office , Open Office, PHP + MySQL
Photoshop, Illustrator, InDesign, Inkscape, Gimp
Audition, Sound-forge, Acid, Cubase, BandInABox
Dreamweaver, Kladblok, Wordpress, Notepad++
Première, Vegas, Director, Magix
AutoCAD, OpenSCAD, Synfig, Powerpoint
3D SMax, SolidWorks, Sketchup, 123D, Remake

Administratieve taken bij Scalabor
Veel gewerkt met grafische programma’s. Bij Scalabor is de
vormgeving sinds ruim een jaar uitbesteed. Daardoor heb ik meer
administratieve taken gekregen en is mijn affiniteit daarmee
toegenomen.
Administratieve software die ik gebruik: Excel en Word bij Scalabor,
Acces (15 jaar geleden), PHP met My SQL in privé-omgeving.
Goed in Nederlands (en Engels), regelmatig meelezen van artikelen,
spelling, stijl en zinsbouw corrigeren.
Ik neem de afdelingstelefoon op. Heb een “taalblik”.
Bijhouden van mutaties interne telefoonlijst.
Info-berichten en overige middelen opmaken binnen format (in
Word).
Interne berichten en overige fysieke communicatiemiddelen
verspreiden.
Vragen beantwoorden over eenvoudige (communicatie) vraagstukken en ondersteuning geven bij software toepassingen.
Archiveren van materiaal gemaakt door de afdeling communicatie.
Plaatsen van berichten (intern en extern) op sociale media van
Scalabor.
Ondertitelen van video’s om te gebruiken op de kantine-schermen.

Persoonlijke informatie
Mijn vindingrijkheid zal meerdere oplossingen vinden om vragen te kunnen
beantwoorden. Wanneer er software
gebruikt moet worden die ik nog niet eerder
heb gebruikt dan kan ik mij deze snel eigen
maken, waarbij mijn geduld en doorzettingsvermogen goed van pas komen. Met
een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen zorg ik dat de opdracht mij geen
stress bezorgt.
Rustige, behulpzame fijne collega, ben
leerbaar, pak zaken snel op;
Ogen en oren open, ben behulpzaam in het
ontlasten van de afdeling;
Goed omgaan met de (soms) onvoorspelbaarheid van de ”waan van de dag”;
Prima en graag functioneren in een
levendige werkomgeving;
Administratieve handelingen in structuren
weten te vangen;
Administratief zorgvuldig, ook cijfermatig
met Excel;
Creatief in het vinden van oplossingen;
Ondersteuning voor praktische zaken;
Ervaring met fotogrammetrie (sketchfab.com/indigorise);
Hobby’s: fotografie, webdesign, audiobewerking, videobewerking, 3D
modeling/printing
Penningmeester geweest bij verenigingen
en stichtingen in de culturele sector;
Eerste opzet (in PHP) gemaakt voor een
“huishoud boekje” om mijn eigen uitgaven
bij te kunnen houden;
Moedertaal Nederlands; Mondeling,
schriftelijk goed in Engels;
Referenties op aanvraag.

