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LEES VERDER



PITCH
Wat Te Verwachten?

Vacature: ✓ Interaction UX Designer | Webdesigner ✓ Project lead (Agile) ✓ Corporate branding, huisstijl & website ✓ Responsive webdesign (Bootstrap) ✓ SEO,
optimalisatie voor zoekmachines ✓ CMS (Wordpress), eenvoudig eigen website beheer ✓ Voordelige hosting, automatische updates & backup ✓ AZ installatie &
oplevering ✓ Flexibele, professionele houding die u mag verwachten

DOWNLOAD CV (HTTP://WWW.MICHIELVANRUITEN.NL/WP-CONTENT/UPLOADS/MICHIEL-VAN-RUITEN-PROJECT-LEAD-BRANDING-UX-DESIGN-WEBDESIGN.PDF)

http://www.michielvanruiten.nl/wp-content/uploads/Michiel-van-Ruiten-Project-Lead-Branding-UX-Design-Webdesign.pdf


De Details

Naam : Michiel van Ruiten

Leeftijd : 43 jaar

Telefoon : +31683650609

Email : info@moodl.nl (mailto:info@moodl.nl)

Adres : Vitruviusstraat 177, 2314 CT Leiden

 (https://nl.linkedin.com/in/michielvanruiten)

Over Mezelf

Met een passie voor design en interactie, oog voor details, leergierig en zeer punctueel steek ik veel tijd in het eigen maken van de laatste ontwikkelingen en trends op het
gebied van (web)design. Ik werk zowel zelfstandig als projectmatig in team verband, sta open voor feedback en heb graag mensen om mij heen die mij inspireren en
waarmee ik kan sparren.

    

MIJN PASSIES
Inspiratie & Motivatie = Essentieel voor succes



RESUMÉ
Curriculum Vitae

Mijn achtergrond

 Opleiding



MUZIEK



KIDS



FILM



DESIGN



REIZEN

Webdesign Professional
Eduvision Utrecht  •  NL

Opleiding Webdesign Professional gericht op design, content, HTML, CSS, JavaScript, CMS en E-commerce / marketing.

Adobe Illustrator Professional
Grafisch Lyceum Rotterdam  •  NL

Opleiding voor grafisch ontwerpers, DTP-ers, illustratoren en technisch tekenaars

E-Commerce Contentmanagement
Eduvision Utrecht  •  NL

E-commerce platform Joomla, open source contentmanagement-systemen voor dynamische, krachtige websites.

mailto:info@moodl.nl
https://nl.linkedin.com/in/michielvanruiten


 Werkervaring

 Certificering

Werktuigbouw
MTS  •  NL

Werktuigbouwkundige aspecten van productie, kennis en inzicht op het gebied van vormgevingstechnieken, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken en
materiaalkeuze.

Fijnmechanische Techniek
LTS  •  NL

Technische productontwikkeling, ontwerpproces, materialenkennis en diverse aspecten van machinebankwerken en mechanica.

Webdesigner | Grafisch Vormgever
Peak Events  •  NL

Webdesign; projectleiding en -coördinatie, ontwerp en realisatie van websites en nieuwsbrieven. Grafische vormgeving; banieren, brochures en posters voor in-
externe projecten.

Webdesigner | Grafisch Vormgever
Duna Incentives & Events  •  NL

Conceptmatig ontwikkelen van arrangementen, ontwerp en realisatie van websites, banners, nieuwsbrieven, huisstijl en promotie materiaal. Aankleding
evenementen, brochures en posters.

Senior Webdesigner KPN Online
KPN  •  NL

Verantwoordelijk voor UI (User Interface) en UX (User Experience) (web)design voor kpn.com zakelijke markt. Project lead en ondersteuning voor productowners en
de business. Vaste schakel voor corporate branding, webdesign en concept ontwikkeling.

Freelance UX Designer | Webdesigner
Moodl – Webdesign & Grafisch Ontwerp  •  NL

Branding | UX Design | Webdesign | Wordpress

Agile | Scrum Training Voor Teamlead
Cursist  •  NL

Agile Scrum voor gezamenlijkheid behalen van doelen. Agile methodologieën zijn populair in softwareontwikkeling trajecten en worden steeds vaker toegepast in
andere gebieden. Scrum bevorderd cross-functionele en zelfsturende teams, die een werkend product produceren aan het einde van elke iteratie of Sprint.

Training Storytelling
Cursist  •  NL

Training Storytelling voor Leidinggevenden, communicatieprofessionals, marketeers, copywriters, project- of teamleiders die verhalen willen inzetten in hun werk om
hun boodschap duurzaam te verspreiden.

Agile Community Event
Cursist  •  NL

Agile voor teams, iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Training Schrijven Voor Het Web
Cursist  •  NL

Schrijven voor het web; webmanager, contentmanager of communitymanager verantwoordelijk voor het schrijven van webteksten.





20
JAAR ERVARING



10856
KOPPEN KOFFIE



31M
PIXELS & REGELS CODE



472
TEVREDEN OPDRACHTGEVERS



EXPERTISE
Van Beginner Tot Expert

Focus op passie, kennis en klantbehoefte.

SEO Training
Cursist  •  NL

Search Engine Optimization (SEO) training voor Online Productowners

Axure RP Training
Cursist  •  NL

Wireframes voor professionals, Axure RP (Rapid Prototyping) is de meest gebruikte prototype-tool onder professionals.

Training Mindfulness
Cursist  •  NL

Professionals die bewuster in het leven en werk willen staan en bewuster hun keuzes willen maken.

Training Bedrijfscode
Cursist  •  NL

Bedrijfscode voor Zakelijke transacties, Nevenactiviteiten, Bedrijfsinformatie, Communicatie en Bedrijfsmiddelen en Privacy.

Training Beïnvloeden
Cursist  •  NL

Invloed vanuit inzicht, overtuig anderen. Strategisch beïnvloeden, doelstellingen realiseren door effectief invloed uit te oefenen, keuzes van beïnvloedingsstijl die het
meeste succes oplevert.

Training Persuasive Design
Cursist  •  NL

De laatste trends en veranderingen in marketing & media, oriëntatie- en beslissingsprocessen voor online, de essentie is van vindbaarheid en usability, creëer
verleiding, de principes en ethische aspecten van beïnvloeding, Conversie door copywriting, de beste landingpagina’s en rake calls-to-action

SHL HO Trialling - Assessment HBO
Cursist  •  NL

Pre Employment Screening, Assessment HBO



KENNIS

DEVELOPMENT

DESIGN

TALEN

PERSOONLIJK

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE PHOTOSHOP

FOTOBEWERKING

BRANDING (HUISSTIJL + LOGO)

INTERACTIE ONTWERP

DESKTOP PUBLISHING (DTP)



SERVICE
“Your Customer Doesn’t Care How Much You Know Until They Know How Much You Care...” – Damon Richards

Wat kunt u van mij verwachten


Webdesign

Website ontwerp volgens de laatste trends & techniek.


Web Development

Responsive webdesign voor smartphone, tablet & desktop.


Huisstijl Ontwerp

Eigentijds ontwerp van logo & huisstijl met een uniek eigen identiteit.


Marketing | E-Commerce

Flexibel en onder hoge druk, kwalitatief goede designs op leveren op basis van productkennis, dienst en organisatie. De juiste balans tussen doelstelling en
klant behoefte en een kritische kijk op interactie en design.


Website Hosting

CMS (Wordpress) voor eenvoudig eigen website beheer en voordelige hosting met automatische updates en back-up.




Persoonlijke Service

A-Z installatie & oplevering met een flexibele houding die u mag verwachten.

WERKWIJZE
Van concept tot oplevering



1

INTAKE



2

(INTERACTIE) ONTWERP (IO)



3

UX (WEB)DESIGN



4

DEVELOPMENT



5

TEST / BIJSTELLING



6

OPLEVERING



PORTFOLIO
Recente Opdrachten

Door de jaren heen is er een variëteit aan opdrachten voorbij gekomen, onderstaand een selectie.

All • UX Design • Webdesign • Desktop Publishing • Development

TOON MEER OPDRACHTEN



OPDRACHTGEVERS
Selectie



 

 


 

 

Chiel heeft een flinke drive. Hij is ontzettend creatief en klantgedreven. Daarnaast heeft hij zowel gedegen kennis van sales als ook van
service. De combinatie van die elementen maakt hem – in mijn ogen - een geweldige designer.

 Marlin van Dommelen
Product Owner - KPN



CONTACT
Laat Een Bericht Achter

Geïnteresseerd in één van mijn diensten? Laat vrijblijvend een bericht achter.

BERICHT

Naam *

Email *

Onderwerp

Bericht *
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