
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Persoonlijke gegevens 
 

Naam    Bosch  
Voornaam   Ruben  
Adres    Schoolstraat 17 
Postcode    6049 BM 
Woonplaats   Herten  
Telefoonnummer   06-20030571 
Geboortedatum   17 mei 1976  
Geslacht    Man  
Burgerlijke Staat   Samenwonend, 2 kinderen 

  
Werkervaring 

 
Heden   Marketing medewerker, Diga Colmore te Venlo. 
 
Werkzaamheden: 

 Bepalen en coördineren van marketing- en communicatiebeleid en het 
bewaken van de kwaliteit en de uitvoering. Continue uitbouwen en 
versterken van alle merken binnen Diga Colmore Venlo via alle marketing 
kanalen zoals websites, social media e.d.. Inspelen op doelgroepen, 
marktontwikkelingen, en nieuwe marketingtrends. Het adviseren en 
ondersteunen als sparringpartner van de directie.  

 
2017   Art Director / vormgever, Laviesage te Susteren. 
 
Werkzaamheden: 

 Designer in het breedste zin van het woord: 
    Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwerken van de meest  

    uiteenlopende uitingen om bestaande en nieuwe producten te   
    promoten, beursstands te ontwerpen en om de websites te   
    ontwikkelen, te onderhouden en te optimaliseren.  

 DTP werkzaamheden:  
Verantwoordelijk voor het ontwerpen en vormgeven van 
verpakkingen.  Opmaak en ontwerpen van brochures en diverse media 
concepten met Adobe CC. 

 3D visuals:  
Verantwoordelijk voor modelleren en fotorealistisch renderen van 3D 
modellen met Cinema 4D en Keyshot. 
  

2016 E-commerce medewerker Norad te Hoensbroek (interim). 
 
Werkzaamheden:   

 Webdesign: 
Verantwoordelijk voor de vormgeving en up to date houden van website 
en direct mails. Herontwikkeling en vervaardiging van de webshop.  

 
2009 – 2016  Grafisch vormgever (2013– 2016), Sto Isoned bv te Tiel. 
 
Werkzaamheden:   

 Opstarten en ontwikkelen van een design-afdeling Sto Nederland: 
3D Visualisaties met behulp met Revit en 3ds Max. 2D Concept Design 
met SketchUp en Photoshop. Opmaak en ontwerpen van brochures met 
Adobe Indesign en Photoshop. Onderhoud website en webshop via CMS 
portals. Design advies, kleurenstudies en technische voorlichting voor 
klanten zoals architecten en vastgoed bedrijven.  

  



 

 

 
    Marketing-medewerker (2011 – 2013), Sto Isoned bv te Tiel. 
Werkzaamheden:   

 Ontwikkeling webshop, onderhoud van de website en DTP 
werkzaamheden: 
Vormgeven en up to date houden van website, banners en nieuwsbrieven 
met Dreamweaver en Flash. Ontwikkeling en vervaardiging webshop met 
Magento. Opmaak en ontwerpen van brochures met Adobe Indesign en 
Photoshop. 
 

    Commercieel binnendienst (2009 – 2011), Sto Isoned bv te Tiel. 
Werkzaamheden: 

 Commerciële en administratieve ondersteuning: 
Aanmaken en onderhouden van projectgegevens in SAP CRM en ERP. 
Contact met klanten zoals stukadoors, schilders en particulieren. 

 
 

2002 – 2008   Coördinator Logistiek, kunststoffabriek Bercolux bv te Tiel.  
 
Werkzaamheden: 

 Onderhouden van contacten met klanten, leveranciers en transporteurs.  

 Maken van planningen en bijhouden van voorraden. 

 Administratieve verwerking van in- en verkooporders in Navision. 
 

1998 – 2002   Voorman / Praktijkbegeleider, schildersbedrijf Van Herwijnen te Tiel. 
 
Werkzaamheden: 

 Organiseren en doelmatig uitvoeren van diverse schilders en 
renovatieprojecten. Begeleiden en opleiden van leerling-schilders. 
 

Opleiding 
 

2009 – heden  Communicatie en software trainingen: 
    Autodesk Revit training, Itanex te Veldhoven, 
    Online seminars Adobe CC; Communicatie trainingen, Afrit 9 
 
2015 – 2016  MBO Grafisch ontwerper, MBO te Utrecht.     (Diploma) 
 

1998 – 2002   MBO Restauratieschilder, Rivierenlandcollege te Tiel.   (Cert.) 
 
1994 – 1996   MBO Grafisch vormgeven, Grafisch Lyceum te Utrecht.  (Cert.) 
 
1988 – 1993   MAVO te Tiel.       (Diploma) 

 
 

Vrijwilligerswerk 
 
2003 – 2011  Cursusbegeleider Tekenen / Schilderen. 
                   Stichting Welzijn Ouderen Buren (S.W.O.B.) te Buren. 

8 jaar lang schilderles gegeven aan senioren; Ik heb mijn passie voor 
tekenen en schilderen met veel liefde overgebracht aan senioren in de 
gemeente Buren. 

 
Kennis software 

Adobe Creative Cloud (Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.)  
Autodesk Architecture Suite(Autocad, 3ds Max, Revit) 
Overig software: Cinema  4D, SketchUp, SAP, Wordpress, Magento. 
 
Codes: HTML 5, CSS.   

Overig 
    Beheersing Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
    In bezit van rijbewijs B / auto. Ervaring met Windows en Mac. 


