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CV - Simon de Vries
Ik ben een sociale jongen met een hart voor 
mensen en ontwerp. Ik ben pragmatisch, 
leergierig en enthousiast. Hierdoor kan ik 
wanordelijk overkomen. Desondanks leid ik graag 
projecten en vind ik snel inspiratie. Ik ben 
benieuwd wie en wat ik zal leren kennen bij jullie!

In mijn , 
 en  

ligt altijd de focus op 
mens en cultuur. Ik 
heb veel in de horeca 
gewerkt omdat ik 
graag mensen help 
en graag lekkere 
dingen maak. Naast 
de beschreven 
activiteiten, vrijwillig 
ik graag bij cultuur, 
zoals festivals. 
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Student // Premaster Health Sciences

Student // Bachelor Industrial Design

Leerling N&T // Stedelijk Gymnasium Breda

 // Februari - Juli 
2023 // UTwente // Ik bestudeer innovatie binnen de 
gezondheidszorg om te kunnen ontwerpen in de GGZ.


 // Augustus 2022 - ... // Met 
vrienden heb ik een ontwerpstudio. We maken publieke 
interventies met een filosofische insteek.


 // Juli 2022 - Februari 
2023 // Mijn laatste horecabaan. Ik was barista, 
bartender en tijdens evenementen ook spelleider.


 // 2019 - 2021


 // februari - 
augustus 2021


 // September 2018 
- Februari 2022


 // September 2019  - 
Februari 2022


 // 2012 - 
2018

Oprichter // Studio Allora

Voorzitter en Programmeur // Stukafest Eindhoven 
2022


Voorzitter promocommissie // Student Association 
Cosmos

Barmedewerker // BAAI Breda

Stagiair design // Triomf Creative Agency

Servicemedewerker // Effenaar

Soft skills en talen

Hard skills

Soft skills en talen

Horecakennis ●●●●○ // Ontwerpdenken en -kunde ●●●●○ // Kritisch denken ●●●●○ // 
Onderzoekskunde ●●●○○


Nederlands ●●●●● // Engels ●●●●● // Spaans ●●●○○ //Frans ●●○○○ //                
Duits ●○○○○

Hard skills

Beheersing Adobe CC en Figma  ●●●●○ // Beheersing Microsoft Suite ●●●●○


Programmeren (Python, R, HTML, CSS, JS, Arduino, Processing)  ●●●○○ //                            
Hi-Fi Prototyping ●●●●○ // Lo-Fi Prototyping ●●●○○ //                                        
Materiaalkennis en -kunde ●●●○○ 

Deze CV toont slechts een selectie van wat ik 
doe en wat mij bezig houdt.


Vind mij op je favoriete online media om meer 
over me te weten.


Of bel me op +31 6 16950191.


Of stuur me een mailtje via 
simondevries@hotmail.com.

studiostaafmix.nl /in/simonstaafmix @smikkelbare_simon

http://studiostaafmix.nl
http://linkedin.com/in/simonstaafmix
http://instagram.com/smikkelbare_simon

