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Exposit ies
 
Oktober 2012

Deelname expositie Ventura Interieur
2012, Kortrijk, Belgie

Mijn tafelontwerp werd tentoongesteld 
door ArtEZ Interior architecture.

Juli 2014

Deelname eindexpositie 2014,
Hogeschool voor de kunsten, Zwolle

Eindexpositie van mijn afstudeerwerk.

Geplande presentat ies
 
 Augustus 2014

Presentatie Philips Achen, Duitsland

Presentatie van mijn OLED design lamp 
bij Philips in Achen.

Work on the web
 
[ www.martijnvansilfhout.nl ]

[ www. hti-ede.nl ]

 
     
 
   

Werkervaring
 
2013 - heden  ZZP interieurarchitect en productdesign. 
   Op dit moment hou ik me bezig met het op de markt   
   brengen van mijn afstudeerontwerp in samenwerking 
   met Philips. Daarnaast maak ik ontwerpen voor 
   kennissen en vrienden om mij heen. 

2011 - heden   Ontwerper, HTI-EDE (RVS interieurbouwer)
   Diverse werkzaamheden: Inzichtelijk maken van wensen van  
   de klant, tot het vernieuwen van huidige collectie binnen-  
   en buitenmeubelen.

2006 - heden  Transporter, Opella zorg en welzijn
   Hier verzorg ik in het weekend het eten voor de demente  
   en revaliderende bewoners.

2009 - 2011  Verkoopadviseur, Auping plaza Ede
   Als verkoopadviseur hield ik me bezig met het juist 
   adviseren van klanten.

Talen  Mondel ing  Schr i fte l i jk

Nederlands  Moedertaal  Moedertaal

Engels    Goed    Voldoende
   

Competenties

Creatief, doorzetter, ondernemend, conceptueel denkend, 
sterk in samenwerken, communicatief,  leidend, enthousiast, 

Interesses

Hardlopen, Fi tnes, jazz muziek, architectuur, musea, debateren
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Bachelor of  Design 

ArtEZ Zwolle

Bouwkunde -  Architectuur

Adres 
Geerhoeve 7, 6721LE Bennekom

Telefoon

0615411489

Email

info@martijnvansilfhout.nl

Geboortedatum

18-03-1988 te Bennekom

Nationaliteit

Nederlands

Burgelijke staat

Ongehuwd

Rijbewijs

B

     
 
   

Academische ervaring

2010 - 2014   Bachelor of Design, Hogeschool voor de kunsten te   
Diploma   Zwolle. Interieur architectuur
   - Afstudeerrichting: Lamp ontwerp i.s.m OLED Philips.
   - Ontwerp en technische uitwerking zorgcentrum.  
   - Scriptie: Hedendaags Traditionalisme.

2008 - 2010  Management economie en rechten, Hogeschool Arnhem

2006 - 2008   Bouwkunde, Hogeschool Arnhem
Propedeuse  Verkort leertraject één dag in de week.

2004 - 2008  Bouwkunde, Middelbaar beroeps onderwijs, A12 te Ede
Diploma   Afstudeerrichting: Architectuur.

2000 - 2004   Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs VMBO,
Diploma   Het Streek te Bennekom.
   Afstudeerrichting: Theoretische leerweg 8 vakken.

Professionele ervaring

2013   Stage STUDIO LINSE te Amsterdam (6 maanden)
Afgerond met  In deze stage heb ik mij bezig gehouden met de 
een 9.    verschillende fases van het ontwerpproces. O.a het tekenwerk,   
   detailering, presentaties en werkbesprekingen. Daarnaast  
Zie stage verslag  kreeg ik voldoende de mogelijkheid om mij eigen talenten  
   te laten zien en heb ik actief deelgenomen aan projecten  
   als het Rijksmuseum, het hoofdkantoor van Artis en mijn 
   eigen project Philips.

2007   Stage Inbo Architecten te Woudenberg (6 maanden)
   In deze stage heb ik mij bezig gehouden met vooral   
   technische tekenwerk. 

2007   Stage Hoetink Makelaars te Arnhem (3 maanden)
   Deze stage heeft mij laten zien hoe kopers/verkopers   
               kijken naar architectuur. Waar word op gelet en waar 
   moet ik rekening mee houden. 

2006   Stage Architectenbureau Arend Ottink te Wageningen 
   (5 maanden ) Tijdens deze stage heb ik mij vooral bezig   
   gehouden met klein schalige projecten als grote schuren,  
   aanbou wen etc. 
   
          



Computervaardigheden
 

      
   

VECTORWORKS

SKETCHUP

ADOBE
INDESIGN

MS -OFFICE

AUTOCAD

ADOBE
PHOTOSHOP

ADOBE
ILLUSTATOR

OUTLOOK


