
Over Mij
Mijn naam is Dennis Willems.  Ik ben 23 jaar en 
woonachtig in Ooij, een dorp onder de rook van 
Nijmegen.
Mijn hobby’s zijn muziek, en de grafische wereld, en 
ben ik hier thuis ook veel mee bezig. 
Als afgestudeerde mbo-allround dtp-er heb ik bij 
verschillende bedrijven stagegelopen. Ik heb op 
grond van ervaring en successen steeds zwaardere 
takenpakketten gekregen en met succes afgerond en 
niet alleen als in de functie vormgever/dtp ’er. 
 Ik heb een ruime kennis van Adobe software 
waaronder InDesign, Photoshop en Illustrator. 
Daarnaast houd ik me bezig met videobewerking met 
programma’s zoals, première, Sony Vegas en meer.
In het werk toon ik een grote mate van 
stressbestendigheid. Ik ben zeer flexibel en vind 
teamwork erg belangrijk zodat je met je collega’s 
binnen een zo kort mogelijke tijd een kwalitatief goed 
product kan leveren. 

Hoewel ik mijn ervaring in de branche als dtp/
vormgeving heb opgedaan kan ik u verzekeren dat 
ik leergierig ben en uitdagingen graag in mijn werk 
aanpak. Mijn horizon uitbreiden met nieuwe kennis 
en ervaringen is voor mij heel belangrijk. Zo ben 
ik ook erg geïnteresseerd in game development 
en experimenteer er zelf thuis ook veel mee met 
programma’s als Unreal engine, Unity, en Rpg maker.

Wilt u meer weten over mij klik op een van de 
onderstaande knoppen of scrol door de pagina’s 
heen!



2007-2011

VMBO-T Grafimedia Canisius College Nijmegen.

Opleidingen
1998-2007

Basisonderwijs OpWeg Ooij.

2011-2013

DTP medewerker niveau 2 op Rijnijssel in Arnhem.

2013-2014
Allround dtper niveau 3 op Rijnijssel in Arnhem.



Vaardigheden
Ik heb veel ervaring in de Adobe collectie
zoals Photoshop, Indesign, Illustrator,
Dreamweaver en Flash. 
Ook buiten de Adobe Collectie kan ik met 
programmas omgaan: Sony Vegas, Google Docs, 
Word, Excel.

Ben zelf ook erg aan het experimenteren
in Game development software, waaronder
Unreal engine, Unity en Rpg maker.
Buiten de programma’s kan ik ook goed met
camera, licht en geluid omgaan.

Ik heb goede sociale vaardigheden, ben
klantvriendelijk en kan flexibel werken.
En ben in het bezit van een rijbewijs.
Engels in woord en geschrift.



26 April 2017 PlayTest QA 
videogame Jagex Camebridge 

(Engeland)
Ik was uitgenodigt door Jagex Gamestudio’s om 
langs te komen om nieuwe content te testen en 
nieuwe ideeën te geven voor de game. Hier heb ik 
veel gezien en geleerd in de game industry. en hoe 
alles te werk gaat achter de schermen.

2014 - 2014 DTP- Allround niveau 
3 Drukkerij Dogan te Arnhem

Op deze stage plek heb ik vooral flyers ontworpen en
gemaakt, deze werden daar door de drukker
gedrukt en ik zelf moest ze ook vouwen met
de vouw machine.

Werk Ervaring2010 DTP (grafimedia) stage 
grafische werkplaats Nijmegen

Dit was mijn eerste stage plek, hier heb ik
veel geleerd vooral communiceren en werken
met Indesign.

2012 – 2013 DTP medewerker 
DMprintmedia te Malden

Hier heb ik veel plezier gehad in het werk, veel 
geleerd in communiceren, bestanden klaar te maken 
voor de drukker, en ook het beplakken van 
auto’s en ramen.

2015-2016 SafeControll 
Brandbeveiliging te Nijmegen

Hier heb ik vooral het communiceren met
het bedrijf en de klant opgebouwd. Ik
zorgde voor de marketing via social media , 
daarnaast hield ik de agenda bij,  ook was ik 
verantwoordelijk voor de huisstijl van het bedrijf.

2016-2017 PoloSmak Supermarkt 
te Kleve (Duitsland)

ik heb hier geholpen met het opbouwen van
de supermarkt van begin tot en met de opening. Het 
inrichten van de winkel en het
vullen van de schappen. Ik was verantwoordelijk voor 
het magazijn, de inkoop en verkoop van producten.

25 Mei 2017 player Moderator 
support Jagex

Ik ben uitgenodigt om de game en de community in 
de Video game RuneScape te helpen als Vrijwillig 
support team uit huis. Hierbij communiceer ik mer de 
spelers en de game studio over problemen maar ook 
overe evenementen nieuwe content in en buiten de 
game.



Contact

Email: dennis_domino@hotmail.com
Mob: 0619957597
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