OPLEIDING
Drukvoorbereider (VDAB)
Grafisch vormgever, zeg maar. Met het accent op het
technische aspect. Stevige kennis van de programma’s en
design vertalen naar drukklare documenten.

TIM DE SUTTER
grafisch ontwerper

Master in de Criminologische Wetenschappen (VUB / Ugent)
Je bent jong en je wil wat. Of: je bent jong en je hebt géén
idee wat je wil. En je kiest iets. Omdat het leuk klinkt.
“Criminologie”. Zeg het eens luidop. Klinkt cool, toch?
Pas later ondekte ik dat mijn passie ergens anders ligt. :)

timdesutter@gmail.com

WERK

0474 915 365

Grafisch vormgever bij B.S. Productions (Groot-Bijgaarden)
Ik zet je bedrijf in de kijker met een strak logo, een passende
huisstijl en een corporate brochure die de aandacht trekt.
Packaging, advertising, magazines: can do!
Oh, en als je gaat trouwen, bevallen of jarig bent, maak ik een
kaartje op maat. Van ontwerp tot afwerking.
2014-2020

www.timdesutter.be
Kalkoven 101 • 2
1730 Asse
10 - 11 - 1984

OVER MIJ
Ik maak graag playlistjes. En pizza.
Mijn pizza is voortreffelijk, en mijn playlistjes
klinken geweldig. Maar als het even kan,
laat ik ze er ook goed uitzien. Wanneer ik
het gevoel heb dat iets aantrekkelijker of
efficiënter kan, pluis ik dat met plezier uit.
Ik beschouw design en lay-out als tools
waarmee je een boodschap leuk, strak of
sexy kan maken.
Met de skills en ervaring die ik opbouwde op
‘t werk en in mijn vrije tijd, loods ik dat strak
en sexy design vlotjes naar print en scherm.

Spelontwikkelaar bij Centrum Informatieve Spelen. (Leuven)
Als creatieve geest, ontwikkelde ik educatieve spelen die jong
en oud op een leuke manier wat bijbrengen over pakweg
gezonde voeding, eerlijke handel of veilige seks.
2009-2011

STAGES
Symeta (drukkerij Colruyt)
2013
Kiwi Kompani (grafisch bureau in Zaventem)
2013

TALEN
SKILLS

Met de paplepel.

InDesign

Bien. Je me débrouille. Un peu maladroit, mais ça a son charme.

Illustrator

Sound. Native speakers compliment me. Makes me feel all special.

Photoshop

TROEVEN

WordPress
After Effects
Adobe XD

learning...

Initiatiefnemer

Teamplayer

Creatieveling

Spontaan

Vlotte pen

Doordenker

