ir. Jeroen Schiphorst
Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens
Naam:			Jeroen Schiphorst
Adres:			
de Wieken 34
			8102 DA Raalte
Geboorte:		
24-04-1993 te Raalte
Nationaliteit:		
Nederlandse
Rijbewijs:		 B
Mobiel: 		+31(0)6 81308494
E-mail:			jeroenschiphorst114@gmail.com
LinkedIn:		 www.linkedin.com/in/jeroen-schiphorst-ETD

Over mij
Als Technical Consultant krijg ik energie van het vinden van goede en creatieve oplossingen voor problemen en
vraagstukken. Ik ben geïnteresseerd in de toepassingen van nieuwe technologieën en combineer graag theorie en
praktijk. Het mooie aan een project vind ik dan ook om het bedachte ontwerp ook uit te werken tot een prototype.
In mijn vrije tijd doe ik naast sporten, activiteiten met vrienden en netflix kijken ook graag projecten voor mezelf. Zo
ben ik vaak in Autodesk Inventor of 3DS Max aan het modelleren om de ontwerpen vervolgens te printen met mijn
3D printer.

Werkervaring
05-2018 tot heden:

Technical Consultant

			
			
			
			
			
			
			

Als Technical Consultant ben ik nauw betrokken bij de startfase van de functionele 		
implementatie van Virtual-, Augmented- en Mixed-Reality oplossingen binnen bedrijven die
de volgende innovatieve stap willen maken. Dit kan bijvoorbeeld met een Quick Scan 		
waarbij er zorgvuldig wordt gekeken naar de processen binnen een bedrijf. Daarnaast 		
vertegenwoordig ik Recreate bij (internationale) subsidie trajecten zoals E-PLM 2.0 en
Indu-Zero. Tot slot ben ik de product owner van het Step By Step Instructions platform dat
we binnen Recreate Solutions aan het opzetten zijn.

11-2018 tot heden:

Freelance designer

			

Vergelijkbare taken als trainee designer, maar nu op freelance basis.

07-2015 tot 10-2018:

Trainee designer

40 uur per week		

8 uur per maand		

8 uur per week		

		

Recreate Solutions B.V. te Rijssen

Sluban Europe B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel

Sluban Europe B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel

			
Als Trainee Designer ontwerp ik de handleidingen voor bouwwerken gemaakt van Sluban
			
bouwstenen. Hierbij ligt de uitdaging in het ontwerpen van een informatieve en intuïtieve
			
handleiding die uit zo min mogelijk stappen bestaat. Daarnaast zijn de zelfstandigheid van
			
het thuiswerken en ervaring met Autodesk Inventor, Adobe Photoshop en Adobe Indesign
			belangrijke leerpunten.
04-2006 tot 04-2015:

Verschillende bijbaantjes

			
			

In deze periode heb ik verschillende bijbaantjes gehad als onder meer orderpicker, 		
vulploegmedewerker, planner expeditie, bijles leraar en folder bezorger.

8 uur per week		

Raalte en Enschede

Stages
04-2017 tot 04-2018:

Master Thesis, cijfer: 8

			
			

Schiphorst, J.G.F. (april 2018). Development of a universally applicable framework 		
designed for smart maintenance implementations.

03-2015 tot 07-2015:

Bachelor Eindopdracht, cijfer: 8

			
			

Schiphorst, J.G.F. (juni 2015). Thema ontwikkeling van nieuwe bouwstenen sets voor 		
jongens van zes tot twaalf jaar in Europa. URL: http://essay.utwente.nl/67639/

Fulltime		

Fulltime		

Recreate B.V. te Rijssen

Sluban Europe B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel

Opleidingen
2015 - 2018:
Fulltime		

Master Industrial Design Engineering

Universiteit Twente, Enschede, diploma behaald

		
Binnen de Master opleiding Industrial Design Engineering volg ik de richting “Emerging Technology
		
Design” (ETD) en binnen ETD volg ik de specialisatie “Smart Environments and Vritual Reality” 		
		
(SE&VR). Met deze richting leer je de toepasbaarheid en beperkingen van opkomende technologieën
		
en hoe deze nieuwe technologieën bestaande producten en processen kunnen verbeteren en 		
		aanvullen.
2013 - 2014:

Minor

		
		

Twee kwartielen volgde ik vakken aan de Technische Universiteit in Stockholm. Daarbij zijn 		
zelfontwikkeling en initiatief nemen belangrijke onderdelen van mijn leerproces geweest.

2011 - 2015:

Bachelor Industrieel Ontwerpen

		
		
		

Tijdens de Bachelor Industrieel Ontwerpen leerde ik techniek en creativiteit te combineren om 		
consumentenproducten te ontwerpen. Je leert met technisch inzicht, creativiteit en gevoel 		
voor consumentengedrag producten te ontwerpen of te verbeteren.

2005 - 2011:

Middelbare school VWO

		

Profiel: NT (Natuur en Techniek) en NG (Natuur en Gezondheid).

Fulltime		

Fulltime		

Fulltime		

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, diploma behaald

Universiteit Twente, Enschede, diploma behaald

Carmel College Salland, Raalte, diploma behaald

Vaardigheden en competenties
Modelleren:
Autodesk Inventor:		
Gevorderd
Autodesk 3DS Max:		
Gevorderd
SolidWorks:			Gevorderd
Autodesk Maya:		
Beginner

Adobe:
Photoshop:			Gevorderd
Indesign: 			Gevorderd
Illustrator:			Gevorderd
Premiere:			Beginner

Programmeren:
Unity 3D: 			
Gevorderd
C#: 				Gevorderd
Matlab:				Beginner
C++:				Beginner

Talen:			
Nederlands: 			Moedertaal
Engels:				
Uitstekend

