Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
Naam

Glenn Tillemans

Adres

Schootsestraat 65
5616 RB Eindhoven

Mobiel

(06) 42 41 77 13

Internet

www.glennzo.nl

E-mail

hello@glennzo.nl

Geboortedatum

8 januari 1986

Geboorteplaats

Geleen

Nationaliteit

Nederlandse

Vaardigheden
Programma’s
•

Zeer bedreven in Adobe Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash

•

Bedreven in Adobe InDesign, Premiere, After Effects, Finalcut Pro, 3DS Studio Max, Cinema
4D, Audicity
Praktische kennis van Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project

•

Programmeertalen
•

Zeer bedreven in xHTML, CSS, PHP

•

Bedreven in MySql, XML, Actionscript 2.0, Actionscript 3.0, Javascript

•

Basiskennis in AJAX, ASPX, C#, Objective-C, VBS

Overige
•

Bedreven in Secondlife Development, Arduino programming, Phidget programming

•

Basiskennis in Torque Game Engine, Unity Game Engine

Prestaties
•

Diverse interactieve applicaties ontwikkeld waaronder reële aan virtuele wereld koppelen,
Multitouch, Interactieve kunstwerken

•

Diverse websites ontworpen en operationeel gemaakt

•

Diverse applicaties waaronder pageflip, weblog, portfolio, e-zine ontwikkeld

•

Diverse posters, brochures en flyers ontworpen en uitgewerkt

•

Diverse concepten ontwikkeld en uitgewerkt

•

Diverse applicaties ontwikkeld voor verschillende smartphone platformen

Persoonlijke vaardigheden
•

Creatief denkend vermogen

•

Uitstekend functionerend in teamverband

Talenkennis
•

Nederlands, moedertaal, spreken, lezen en schrijven

•

Limburgs, moedertaal, spreken, lezen en schrijven

•

Engels, spreken, lezen en schrijven

•

Duits, spreken, lezen en schrijven

Werkervaring
07/10 – heden Fontys Hogescholen ICT
Docent Innovatie & ICT
Werkzaam als docent met de vakken:
•

ICT – HTML, CSS, PHP, MySQL, Flash AS 3.0

•

Smart Mobile / Mobile Computing

•

Lifestyle & Technology

01/03 – heden Glennzo
Multimedia
Een uit de hand lopende hobby resulteerde in mijn eigen (freelance) bedrijf waar ik
voornamelijk projecten ontwikkel/maak voor kleine bedrijven.
•

Ontwikkeling en vormgeven diverse xHTML, CSS, PHP & MySql en Flash projecten

•

Vormgeven huisstijl & drukwerk

02/10 – 07-10 Philips Design
Research Development & Innovation (Afstuderen)
Werkzaam op de RD&I afdeling van Philips Design te Eindhoven.
•

Prototypes ontwikkelen en vormgeven van mobiele applicaties

•

Creatieve concepten

•

Markt/gebruikers research mobiele markt/smartphones

•

Werken in teamverband met internationale collega’s

09/08 – 02-09 TV Limburg
Broadcasting Media (Stage)
Een commercieel TV Station in Limburg (NL) waar dagelijks verschillende video & audio
montages gemaakt moeten worden voor programma’s en commercials voor van klanten.
•

Ontwikkeling en vormgeven van hun interactief platform met behulp van xHTML,
CSS, PHP, ASP & MySql en Flash

•

Vormgeven programma huisstijlen

•

Video & audio montages

•

Creatieve concepten

08/07 – 07/10 Re-Five
Multimedia
Een multimedia studio die door een groep van excellente studenten is opgericht gedurende
de studie IMD. Hier doen we voornamelijk projecten ontwikkelen/maken voor kleine en
middelgrote bedrijven.
•

Ontwikkeling en vormgeven diverse xHTML, CSS, PHP & MySql en Flash projecten

•

Vormgeven huisstijl & drukwerk

•

Creatieve concepten

11/04 – 06/08 Koninklijke TNT Post
Postbezorger
Zaterdag werk als postbezorger. Hier doe ik onder andere kennis op met betrekking tot:
•

Klantvriendelijkheid

•

Werken in teamverband

01/06 – 06/06 Ictopus BV
Systeembeheerder (Afstudeerstage)
Verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk van Ictopus BV. Tevens werkzaam aan de
helpdesk.
•

Reorganisatie Intern netwerk

•

Ontwikkeling Software/Licentie database medewerkers

•

Ontwikkeling Live Restore CD, grafische opbouw & Backend

•

Ontwikkeling & Onderzoek naar diverse Active Directory toepassingen

09/04 – 01/05 Leeuwenborgh Opleidingen
Systeembeheerder & elektronica (Stage)
Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de systemen van de telematica
studenten.
•

Beheer netwerk

•

Ontwikkeling & Onderzoek naar diverse Active Directory toepassingen

•

Ontwikkeling diverse elektronica producten

Opleidingen
2007 – 2010

Bachlor IMD (ICT, Media & Design), Excellence Programma, diploma behaald
Fontys Hogenscholen te Eindhoven
http://www.fontys.nl

2002 – 2006

MBO ICT/Telecom Engeneer, diploma behaald
Leeuwenborg opleidingen te Sittard
http://www.leeuwenborgh.nl

1998 – 2002

VMBO Elektrotechniek, diploma behaald
DaCapo College te Sittard
http://www.dacapo-college.nl

Interesses & aanvullende informatie
•

Ik ben in bezit van een geldig rijbewijs B.

•

Sinds mijn 16de ben ik bezig met het ontwerpen en programmeren van websites. Hierdoor
weet ik veel over de Internet ontwikkelen van de afgelopen jaren.

•

Interesses in het bedenken en ontwikkelen van creatieve interactieve installaties zowel
online als offline.

•

Ik ben dagelijks op de hoogte van het nieuws waardoor ik gemakkelijk in kan spelen op deze
gebeurtenissen.

•

Fanatiek Squash speler.

