
JORIS GOEDHART
PERSOONLIJKE INFORMATIE

Naam:  Joris Michiel Goedhart
Adres:  Ringweg Randebroek 6c  
  3816 CG Amersfoort
Geboortedag:  23-06-1995
Geboorteplaats:  Amersfoort, NL
Telefoon:  +31 (0)6 23 70 25 26
E-mail:  JorisGoedhart95@gmail.com
Talen:  Nederlands, Engels

PROFIEL

Mijn instelling is altijd geweest: Als ik iets nog 
niet kan leer ik het wel. Op deze manier blijf ik 
mijzelf verbeteren. Ik ben nieuwsgierig, creatief 
en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen!

EDUCATIE

School: Hogeschool Utrecht
Studie: Communication & Multimedia Design
Periode: 2015 - 2018

School: Windesheim, Zwolle
Studie: Journalistiek
Periode: 2014 - 2015

School: Corderius College, Amersfoort
Studie: HAVO, Cultuur en Maatschappij
Periode: 2009-2014

WORKING EXPERIENCE

Bedrijf: Brayn Graphic & Marketing
Functie: Graphic Designer
Periode: jan. 2017 - nu
Locatie: Amersfoort

Toen er echter een creatieve plek vrijkwam in de studio heb ik 
direct mijn kans gegrepen en ben ik DTP werk, video-editing, 
animatie en ontwerpopdrachten gaan doen. Inmiddels ben ik 
doorgegroeid tot hoofd-ontwerper. 

Ik ben ook meer en meer betrokken bij marketingprojecten. 
Niet alleen om een   goed, passend ontwerp te bieden, maar 
ook om naar het verhaal te luisteren en dat te vertalen naar 
marketingconcepten. Dit bevat websites, motion graphics 
en sociale media. Ik werk momenteel met programma’s als 
Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere Pro, After Effects en 
Wordpress.

Bedrijf: Brayn Graphic & Marketing
Functie: Traffic Assistant
Periode: sep. 2015 - jan. 2017
Locatie: Amersfoort

Mijn eerste functie bij Brayn was Assistant Traffic Manager. 
In deze functie heb ik mijn communicatieve vaardigheden 
verbeterd en het heeft me de workflow van een creatief 
bedrijf en de behoeften van klanten duidelijk gemaakt. Een 
traffic manager staat letterlijk tussen klant en studio, wat 
betekent dat je in twee verschillende richtingen onderhantelt 
om iedereen tevreden te houden. Erg educatief!

Bedrijf: Dear Lady Films
Functie: Co-Founder
Periode: sep. 2017 - nu
Locatie: Amersfoort

We wilden creatief talent in onze stad Amersfoort 
benadrukken en ondersteunen. Daarvoor hebben we een 
online platform gecreëerd waarin we één artiest per maand 
presenteren door middel van een introductievideo. Ik ben 
verantwoordelijk voor de coördinatie, het grafisch ontwerp, 
sociale media, communicatie, het verhaal en ik ben betrokken 
bij de videobewerking.

Bedrijf: Kunstbende
Functie: Jury Member, Category Film
Periode: 10-03-2019
Locatie: Stadsschouwburg Utrecht

Ik was door Kunstbende gevraagd om voor de regionale 
voorrondes jurylid te zijn in de categorie film. Kunstbende is 
een wedstrijd voor jong creatief talent. 

SKILLS HOBBY’S EN INTERESSES

Photoshop

Illustrator

InDesign

Premiére Pro

After Effects

Naast onderstaande programma’s probeer ik 
graag nieuwe programma’s uit zoals Wordpress, 
Adobe XD, Lightroom, Sketch and others. 

Muziek maken Vinyl Voetbal

Koken Socializen Schilderen
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