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Mathieu Kok
Haarlemmerweg 169 II
1051 LA Amsterdam
05-09-1984
Educatie:
Junior Academie voor Art-Direction, Amsterdam, 2005 – 2008
Diploma Art-Director behaald in 2008
Maart 2005 tot en met september 2005 gereisd
Augustus 2004 tot en met februari 2005 gewerkt om mijn reis te financieren
Regio College, Zaandam – VWO deeltijd, 2003 – 2004
Aanvullende Certificaten voor het profiel Cultuur en Maatschappij behaald in 2004
Educatieve Faculteit, Amsterdam – Geschiedenis, 2002 – februari 2003
Vroegtijdig beëindigd.
St. Michael College, Zaandam – HAVO, 1996 – 2002
Diploma Cultuur en Maatschappij behaald in 2002
Beheersing van software pakketten:
InDesign, Photoshop, Illustrator, Microsoft Office Professional, Windows, Macintosh OS - Uitstekend
Flash, Dreamweaver, CSS, HTML, After Effects - Redelijk
Werkervaring:
Mysth, Amsterdam, 2004 - heden
In eigen beheer werk ik aan verschillende projecten (waarvan enkele in samenwerking met
andere freelancers). Onder andere aan websites, huisstijlen, advertenties, brochures, visualisaties en artist
impressions, muurschilderingen, signing en autobeletteringen.
Voor kleine klanten met eenvoudige klussen tot high end klanten met hoge eisen als Cartier, Mont Blanc,
Breitling, Conservatorium Hotel, en een groot deel van de Amsterdamse juweliers.
Rimaxx, Zaandam, 2008 – 2009
Als Uitvoerend Art-Director/Creatief Dtp-er een jaar gewerkt voor een signing/reclamebureau, waar ik
hoofzakelijk voor het drukwerk was aangenomen, maar door mijn vaardigheden in het CS pakket al snel
perfecte beelden en beeldbewerking voor klanten als Albert Heijn, Ahold, Etos, Gall & Gall, Febo mocht
vervaardigen. Tevens meerdere websites ontwikkeld en uitgebouwd in Flash en Dreamweaver.
Tekstra Grafische Producties, Jisp, 2003 – 2008
Begonnen als hulp bij productieprocessen, en gaandeweg doorgegroeid tot creatief DTP-er als
freelance oproepkracht maandelijks werk verricht. Tevens heb ik voor hen voorraadsystemen en
databases ontworpen en ingericht, project afhandeling en montage ter plekke.
Topsurf, Vinkeveen, 2006 – 2012
Begonnen als bijbaan, verkoper van Water- en Wintersport materiaal, later vooral actief als web- en
systeembeheerder, en verantwoordelijk voor de visuele uitingen. voor het winterseizoen 2011 - 2012 was ik
eindverantwoordelijk voor de snowboard afdeling. (inkoop, visual merchandising, verkoop) en heeft deze
afdeling de beste doorverkoop in jaren gedraaid,
Oy Communications, Amsterdam, 2005
Tijdens een promotieproject voor een internationale film meegewerkt aan hun project.
Diverse studenten baantjes en vakantiewerk onder andere:
Dorpstheater Wormer, op semi-vrijwilligersbasis bij als audiovisueel technicus, later als deel van het bestuur
tijdens het verbouwen en vormgeven van een nieuwe lokatie.

Streetwise Direct Dialogue, Amsterdam, 2006 – 2007 Straat marketeer/werver tijdens de zomermaanden in de
regio Noord Holland.
Kef Projects, Wormer, 2004 – 2005 Standbouwer bij een eenmansbedrijf, tijdens verschillende projecten
gewerkt aan stands voor (inter)nationale beurzen en decors voor theaters.
St. Michael College, Zaandam, 2003 Les gegeven in improvisatietheater aan leerlingen van HAVO en VWO.
Taalbeheersing:
Nederlands (Moedertaal)
Engels (vloeiend, zowel verbaal als in schrift)
Duits (groot begrip, redelijke spraak)
Spaans (redelijk begrip, beperkte spraak)
Frans (lezend redelijk, sprekend beperkt)
Diverse opleidingen:
Ik ben constant bezig om mijn programma kennis te verbeteren middels zelfscholing en online lessen.
Rijbewijs B
Vaarbewijs 1
Padi duikbrevet 1 & 2
Interesses:
Modelbouw:
Als bestuurslid van een spellenclub in Wormerveer geef ik masterclasses in modelleren en schilderen van
miniaturen, maquettes en modellen. Dit doe ik ook op comissiebasis, en heb enkele prijzen gewonnen in
internationale modelling wedstrijden.
Reizen:
Ik heb in 2005 een half jaar door Azië gereisd. In 2010 enkele maanden door Zuid Amerika getrokken. In 2012
drie maanden door Indonesië en Maleisie getrokken. Ook heb ik veel gecouchsurft om andere culturen te
ontmoeten en ideeën uit te wisselen
Ook houd ik mij nog actief bezig met onder andere; harp spelen, muziek, film, games, geschiedenis en
archeologie, snowboarden, zeilen en windsurfen, meubels maken, tekenen, schilderen,
fotografie, koken.

