EDUCATIE
Bachelor Industrieel Product Ontwerpen / 2008 - 2017
Aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

Stage bij het Lectoraat Industrial Design / 2015
Meewerkend stagair voor de ontwikkeling van een tillift voor thuis.

SANDER GOOSSENS
Industrieel Product Ontwerper
OVER MIJ
Van jongs af aan ben ik altijd creatief
geweest. Knutselen, klussen, LEGO of
radiografische modelbouw, altijd wilde
ik vorm, functie en techniek samen
laten komen. Nieuwe uitdagingen
pak ik enhousiast op, omdat ik wil
ontdekken, leren en mijn vaardigheden
wil uitbreiden.

CONTACT
06 23 82 19 35
info@sandergoossens.com
De Heurne 13-a, 7511 GV Enschede

ONLINE
www.sandergoossens.com
www.linkedin.com/in/sander-goossens

Stage op de afdeling Ontwerp en Ontwikkeling / 2015
Bij Van Keulen Interieurbouw in Nijverdal. Hier werkte ik mee aan
projecten voor onder andere musea, bibliotheken en supermarkten.
Minor Vrije Kunsten en Wetenschappen / 2015 - 2016
Aan de ArtEZ Hogeschool in Arnhem volgde ik een externe minor
waarbij filosofie, kunst en zelfontplooiing centraal stond.
Afstudeeropdracht Instant Furniture / 2016 - 2017
Bij het Amsterdamse designlabel Van Tjalle en Jasper ontwikkelde ik
een productconcept waarmee consumenten zelf een meubelstuk of
woonaccessoire kunnen maken door enkel water toe te voegen.
Eigen projecten / continu
Buiten mijn studie om werkte ik voortdurend aan eigen projecten.

Middelbare school / 2002 - 2008

Op het Zuyderzee College in Emmeloord heb ik de HAVO afgerond met het
Natuur & Techniek profiel.

WERKERVARING
Mechanical engineer bij Philips Lighting / 2018

Technisch uitwerken van kantoorverlichting in uiteenlopende ordergrotes. De
schakel tussen de klantwensen, materiaal, kosten en LEAN-manufacturing.

Ontwerper bij Van Keulen Interieurbouw / 2015

Na mijn stage was ik werkzaam op de afdeling Ontwerp en Ontwikkeling. Ik
werkte zowel in teamverband en zelfstandig aan opdrachten en projecten.

Cabinemedewerker / technische dienst / 2011 - 2014

Na 1 jaar ben ik opgeleid tot cabinemedewerker, waardoor ik verantwoordelijk
werd voor de techniek tijdens de voorstellingen.

Servicemedewerker / 2010 - 2014

Bij de Cinestar bioscoop in Enschede maakte ik zalen schoon, verkocht eten
en drinken, vond verloren ouders en begeleide mensen veilig door het pand.

EN VERDER...
...ben ik geboren op 6 december 1989
in Emmeloord
...ben ik in het bezit van Rijbewijs B
...heb ik mijn portfoliosite zelf gemaakt
...spreek ik Nederlands, Engels en in
toenemende mate Spaans

VAARDIGHEDEN
CAD engineering & modeling

Solidworks, IronCAD, SolidEdge en 3D Studio Max

2D designing

Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop en Coreldraw

Schetsen & tekenen
HOBBY’S
Fotografie
LEGO
Golfen

Potlood, pen, markers en tekentablet

Rendering

Ik heb ervaring met Vray en PhotoView 360

Andere Software

ERP software pakketten SAP en Dynfos

