
Curriculum Vitae  Jasmijn de Vries 

Persoonsgegevens 
Naam:   Jasmijn Karlijn de Vries 
Adres:   Frankrijkstraat 34 
   5622AG Eindhoven 
Geboortedatum: 18 - 12 - 1994 
Telefoonnummer: 06-39892483 
E-mail:   jasmijndevries@gmail.com 
Website:  http://www.jasmijndevries.com 

Wie ben ik 
Met mijn handen werken, nieuwe dingen leren, creatief en actief bezig zijn, dat doe ik het liefst. Van het 
bouwen en ontwerpen van werkende product prototypes tot kleding naaien, video editen en nog veel 
meer. Vanwege mijn brede bachelor opleiding en mijn verschillende hobbies ben ik goed in snel nieuwe 
dingen leren. Ik ben hier dan erg zorgvuldig en precies in. Ook probeer ik graag nieuwe dingen zoals een 
nieuwe tekenstijl of een totaal nieuwe hobby. Altijd maar hetzelfde doen is ook maar saai! 

Opleiding 
Master: Industrieel Ontwerpen (2017-2019) 
Universiteit Eindhoven (Eindhoven) 

Bachelor: Creative Technology (2013 - 2017) - Diploma behaald 
Universiteit Twente (Enschede) 

Minor: Pre-master Industrial Design (2015 - 2016) - Voltooid 
Universiteit Twente (Enschede) 

Middelbare school: VWO NT/NG (2007 - 2013) - Diploma behaald 
Oosterlicht College Nieuwegein 

Vaardigheden 
- Video bewerken 
- Interactie design 
- Grafisch design 
- Rapid prototyping  
- Talen: Nederlands, Engels 

Programmas 
- Adobe 
- Autodesk Sketchbook 
- Gimp 
- Blender 
- Processing 
- Arduino 

Hobbies en Interesses 
- Tekenen & Schilderen 
- Werken met textiel 
- Muziek: ukelele, zingen, bas 
- Sportklimmen & Boulderen 
- Taekwondo 
- Entomologie  
- Gedragsbiologie 
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Ervaring 
EDUCATIEF EN ALL ROUND MEDEWERKER, VLINDERSAFARI GEMERT; 2019-HEDEN  

In april 2019 ben ik begonnen met werken bij de Vlindersafari in de lente en zomer maanden. Het 
grootste deel van de tijd ben ik hier bezig met educatieve rondleidingen en presentaties geven aan 
verschillende leeftijdsgroepen. De rest van de tijd ben ik bezig met zorgen voor de rupsen en vlinders in 
de tuin, tuinieren en kassawerk. 

ACTIVITY MANAGER, BESTUUR ESTV ILYEO; 2019-HEDEN  

Op 16 september 2019 ben ik ingehamerd als activiteiten manager bij het bestuur van de Eindhoven 
Studenten Taekwondo Vereniging Ilyeo. Naast het organiseren van alle activiteiten binnen de vereniging 
ben ik ook verantwoordelijk voor alle sociale media. Inmiddels hebben wij hierdoor een net nieuw 
YouTube kanaal met een actuele promotie video, een nieuw Instagram account en weer een actieve 
Facebook pagina. 

VOORZITTER EN LID VAN DE REDACTIE COMMISSIE , ESAC; 2019-HEDEN  

In juni 2019 ben ik onderdeel geworden van de redactie commissie van de Eindhoven Studenten Alpen 
Club en sinds maart 2020 ben ik voorzitter geworden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de sociale media en de website van de ESAC. Ik hou mij vooral bezig met videos maken 
voor het YouTube kanaal, activiteiten promoten op het Instagram account en ik ben het aanspreekpunt 
van de commissie. 

KONIJN EN KNAAGDIEREN SOCIALISATIE, DIERENASIEL DE DOORNAKKER; 2018-HEDEN  

Sinds oktober 2018 doe ik elke zondagmiddag vrijwilligerswerk bij het dierenasiel de Doornakker. Mijn 
taak is het socialiseren van alle konijn en knaagdieren die in de opvang zitten. Hierbij moet ik goed het 
gedrag van de dieren kunnen lezen en hier op in kunnen spelen. 

STUDENT ASSISTENT, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN; 2019  

Van februari tot april 2019 ben ik student assistent geweest bij het vak ‘Aesthetics of Interaction’ op de 
TU/e. Hierbij begeleide ik 2de jaars bachelor studenten van Industrial Design. Hiervoor moest ik ook 
regelmatig voor de klas staan. 

HOST DESIGN UNITED,  DUTCH DESIGN WEEK; 2019 

Tijdens Dutch Design Week 2019 was ik werkzaam als host van Design United. Ik gaf geplande en 
ongeplande rondleidingen, hielp bezoekers met vragen en was aanspreekpunt voor de media. 

ONDERZOEKSPROJECT PERCEPTIE GELEEDPOTIGEN, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN; 2018 

Tijdens het proberen van de master Industrial Design bij de TU/e heb ik een onderzoeksproject 
uitgevoerd over het veranderen van mensen hun perceptie van geleedpotigen. Met dit project heb ik een 
prototype gemaakt dat informatie en een persoonlijkheid koppelde aan een geleedpotigen zodat 
mensen een nieuw beeld zouden vormen over het dier. 

DESIGNPROJECT MUSEUM VAN DE TOEKOMST, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN; 2017 

Tijdens het proberen van de master Industrial Design bij de TU/e heb ik in een groep van 4 een design 
project gedaan voor het Eindhoven Museum. De toekomstige opzet van het Eindhoven Museum zou 
bestaan uit losstaande interactieve installaties waarvoor wij een methode ontwierpen om ze te verbinden. 
Bezoekers konden hun leeftijd opgeven door middel van een interactieve installatie en met een 
persoonlijke token kregen ze daardoor een leeftijd specifieke ervaring bij de andere installaties. 

BACHELOR EINDPROJECT INFORMATIE TAFEL, UNIVERSITEIT TWENTE; 2016-2017 

Als afstudeerproject voor mijn bachelor Creative Technology heb ik in samenwerking met Vopak, het RaM 
team, en Universiteit Twente, en informatie tafel gebouwd. Mijn opdracht was om een informatief, 
promotioneel, en interactief object voor Vopak over het RaM team, de Universiteit Twente, en de PIRAtE te 
ontwerpen. Het eind product was een tafel met een klein doolhof erop waar een miniatuur digitale PIRAtE 
robot doorheen kon bewegen. Deze tafel is nu bij Vopak in gebruik.
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