ERVARING
Kranendonk / Product designer

SIEDS
MEDEMBLIK

DEC 2013 - OKT 2022 / Kranendonk verkoopt via webshops onder
de naam Amagard.com tuinmaterialen en producten in Nederland,
België, Duitsland en Spanje. In deze functie ontwierp ik producten en
begeleide deze tot productie. Daarnaast werkte ik aan het verbeteren
van het design van de webshops. Voor beursdeelnames en de
inrichting van het kantoor/showroom was ik verantwoordelijk voor
ontwerp, productie en styling.

BLIKS ontwerp / Product designer / allround creative

Curriculum Vitae

DEC 2014 - NU / Onder de naam BLIKS ontwerp heb ik als ZZP’er voor
verschillende bedrijven en organisaties diverse creatieve projecten
gerealiseerd, voornamelijk grafisch ontwerp. Dit heb ik gedaan naast
mijn functie bij Kranendonk B.V. voor een groep vaste klanten. Sinds
oktober 2022 richt ik mij vooral op product design projecten.

KENNISMAKING

Gispen / Product designer (afstudeerstage)

Van jongs af aan ben ik bezig
om van alles te bedenken en
maken, ik zit altijd vol met ideeën.
Ik ben sociaal, heb een groot
inlevingsvermogen en combineer
humor met een scherpe blik. Je kan
met een gerust hart opdrachten
aan mij overlaten, ik ben gewend
om zelfstandig te werken en durf
zelf keuzes te maken. Maar echt
energie en voldoening haal ik uit
het samenwerken aan een project
en ik geloof dat je met meer
mensen betere resultaten krijgt.
Als ik complimenten krijg gaat dat
vaak over de manier waarop ik
producten en ideeën visualiseer en
dat ik ideeën helder en overtuigend
kan communiceren.

FEB 2013 - JUL 13 / Bij Gispen heb ik onderzoek gedaan naar het
gebruik en inrichting van kantoor werkplekken. Naar aanleiding
daarvan heb ik een serie producten ontworpen die aan een
bureau of tafel te koppelen zijn voor opbergen, afscheiding en
stroomvoorziening.

CONTACT & INFO

Lasenzo / Stand, interieur en product design (stage)
FEB 2009 - JUL 2009 / Meegewerkt aan diverse stand en interieur
projecten. Daarnaast interieur objecten ontworpen.

De Waal Autogroep / allround medewerker (bijbaan)
JUL 2004 - JUL 14 / In deze functie heb ik in de weekenden en vakanties
veel ervaring opgedaan met klantcontact als receptionist/verkoop
ondersteuner.

SKILLS
Commercieel denken

Product design

Ruimtelijk en technisch inzicht

Handschetsen / visualisatie

Concept ontwikkeling

SolidWorks 3D CAD

Exhibition / interieur design

Adobe Photoshop / Illustrator /
Indesign / Premiere Pro / XD

Geboren 22 juni 1988

OPLEIDINGEN

Leerdam, Utrecht

De Haagse Hogeschool / Industrieel product ontwerpen

0643171276

SEPT 2009 - AUG 2013 / HBO

siedsmedemblik@gmail.com

ROC Midden Nederland / Product Design

linkedin.com/in/sieds/
siedsmedemblik.nl

SEPT 2005 - AUG 2009 / MBO

Oude Hoven / vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
AUG 2001 - AUG 2005 / MIDDELBARE SCHOOL

