Ik ben Lucas Van pellicom,
crossmedia-student en freelancer gepassioneerd
door grafisch design, zowel on- als offline.

BIO

OPLEIDING

Van jongs af aan geboeid door
design / creatie en al wat zich online
afspeelt. Nu als laatstejaarsstudent
op zoek naar een uitdagende
stageplaats (01/02 - 02/04).

CROSSMEDIA-ONTWERP @ AP HOGESCHOOL
oktober 2017 - juni 2021

CONTACT
+32 470 068 504
Karel Van Doorslaerlaan 34
2880 Bornem, Antwerpen
19-09-1999, Sint-Niklaas
Belg - Ongehuwd
hello@lucasvanpellicom.be
www.lucasvanpellicom.be

Deze bacheloropleiding met een stevig pakket aan grafische
software leert mij alles om als young professional met
technische kennis, grafische feeling en commerciële flair mijn
plaats te vinden in het huidig medialandschap. Ik begrijp het
belang van een degelijk design en gebruikersbeleving, en denk
na over ontwerp en ontwikkeling. De technologie van vandaag
en morgen zijn mijn ding en met mijn skills sta ik aan de wieg
van spraakmakende online projecten.
MULTIMEDIA @ TSM MECHELEN
september 2015 - juni 2017 (diploma behaald)
Brede opleiding met de focus op beeldverwerking, het
vormgeven van webpagina’s, paginaschikking, videomontage,
lay-out en illustraties.

linkedin.com/in/lucasvanpellicom

SKILLS

ERVARING

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe XD
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
HTML
CSS
WordPress

FREELANCE GRAFISCH DESIGNER
januari 2020 - heden

Communicatie
Ondernemend

Het ondernemerschap kriebelde, dus begon ik als studentzelfstandige. Sinds januari 2020 voerde ik een pak opdrachten
uit voor verschillende klanten.
JUNIOR GRAFISCH DESIGNER @ WATSON CREATIVE
april 2019 - mei 2019
Bij Watson leven ze voor elke creatieve uitdaging: commercieel
of corporate - giga of mini - print of web. Hier heb ik meegewerkt
aan projecten voor klanten als Deme en IRB.
JOBSTUDENT @ MEERDERE WERKGEVERS
juli 2015 - dec 2019
Door mijn ervaring als jobstudent heb ik geleerd om
klantgericht en georganiseerd te werk te gaan. Als bediendeverkoper bij Colruyt, werknemer bij Pfizer, F&B production
bij Tomorrowland of zaal- en barverantwoordelijke voor
verschillende werkgevers.

