
L U U K  B L O M  
blomluuk@gmail.com 
tel: 06-53491513 
Profiel 

Mijn naam is Luuk Blom. Ik ben 22 jaar en een gediplomeerd 

interactief vormgever. Momenteel studeer ik communicatie en 

multimediadesign aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb 

een grote passie voor vormgeven. Van webdesign tot 

printdesign, ik doe het allemaal met plezier! 
 
 
 
 
Hobby’s en interesses. 
- Voetbal 
- Basketbal 
- Games 
- Films 
- Webdesign 
- Grafisch ontwerp 
- Muziek 
- Uitgaan 
 
 
 
 
Werkervaring 
 
The PR Factory 
Medewerker Reclamebureau 
2007 

In 2007 liep ik als onderdeel van mijn stage/examen een week lang mee in een 
reclamebureau. hierdoor heb ik veel inzicht gekregen in deze branche. 

Saturn 
Professioneel Verkoper Telecom 
2009-2010 

Na een jaar in de retail te hebben gewerkt als verkoper telecom, heb ik veel ervaring opgedaan 
met zowel klantvriendelijkheid, uitstraling, en nieuwste technologie. 

 
 
 
 
 



Moviemax 
Medewerker Videotheek 
2008-2012 

Als medewerken van een videotheek in een tijdperk van digitalisatie, heb ik veel dingen zien 
gebeuren. Overal in Nederland gaan er filialen failliet, maar wij hebben een grote vaste 
klantenbasis weten te houden, door zowel klantvriendelijkheid als inzet. 

Club Poema 
Stageperiode 1. Interactief Vormgever. 
Februari tot en met Juni 2011 

Tijdens mijn stage bij Club Poema ontwierp ik voornamelijk flyers en posters,  
Maar ook een html e-mail lay-out en het nieuwe bord boven de entree van de club.  
Tevens ontwierp ik ook logo's en huisstijlen voor andere bedrijven. Ik raakte bekend met de 
Nederlandse club scene en hoe daarin wordt geadverteerd en gepromoot. 

Sneakerbaas 
Stageperiode 2. Interactief Vormgever. 
Augustus 2011-Januari 2012 

Tijdens mijn stage had ik de leiding over de hele webshop. 
Ik onderhield de website en update de frontpage dagelijks.Orders versturen en afhandelen, 
nieuwe producten online zetten, producten verwijderen en klanten helpen waren dagelijkse 
taken van mij. Ik maakte diverse media-uitingen en creerde stukken tekst ter promotie van 
nieuwe producten. Ook ontwierp en verzond ik nieuwsbrieven en was actief op social media. 

Opleidingen 
 
Amadeus Lyceum 
VMBO theoretische leerweg — diploma behaald in 2008. 
 
Grafisch Lyceum Utrecht 
MBO niveau 4, Interactief Vormgeven. 
Diploma behaald in 2012. 
 
Hogeschool van Amsterdam 
HBO Communicatie en Multimediadesign 
Huidige opleiding. 
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