Casper
Piket

Interaction designer, creatieveling,
levensgenieter en buiten mens.
Dat is wie ik ben.
Als interaction designer ben ik
gespecialiseerd in UX en usability.
Binnen mijn design proces stel ik de
doelgroep centraal en zoek ik zowel
binnen als buiten het digitale domein
naar passende oplossingen.
Elke design keuze die ik maak word
geleidt door onderzoek en meermaals gevalideerd door middel van
gebruikers testen.
Meer weten of zien? Neem contact
op of bekijk mijn portfolio.

Educatie

Communicatie Multimedia Design
Minor: Online Startup

		 - 2018
2014
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Minor: User Experience Design 		

8,5

Minor: Usability Expert
Propedeuse

Certificaten
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Media perspectives - GDPR ready

		

2018

Digital Society School

2018

Ervaring
Designer & office assistent

Nov 2018 - Heden

Bij de Digital Society School ben ik werkzaam als part-time designer
& office assistent. Ik draag bij aan de UX binnen projecten, begeleid
internationale stagairs en verricht administratief werk.

Stagair UX

		

Feb - Jun 2018

Voor een consortium geleidt door de Johan Cruif ArenA heb ik gewerkt
Online & offline engagement tijdens live esport events.

Referenties
Evelien Christiaanse
e.a.christiaanse@hva.nl
Wouter Groot - MA
w.j.c.groot@hva.nl
Jannie Oosting
j.b.oosting@hhs.nl

Stagair interaction design		

Feb - Jun 2017

Bij Rubix Marketing heb ik meegelopen als junior interaction
designer & front-end developer voor een periode van 6 maanden.

Student Assistent 		

2015 - 2017

Als student assisent bij de faculteit CMD assisteerde ik bij opendagen,
proefstuderen en onderhield ik relaties met mijn oude middelbare
school.

Technisch medewerker

2015 - 2016

Bij Recell BV, een organisatie die telefoons recycled en verkoopt in
derde wereld landen werkte ik als technische medewerker.

Contact

Vaardigheden

Email:

ctv.piket@gmail.com

Mobiel:

06-131 06 931

Talen:
Design:
CMD:

Linkedin:

linkedin.com/in/casperpiket-1a8a76b8/

Portfolio: casperpiket.nl

Prototyping:
Development:
Proces:

Nederlands & Engels (professioneel)
Photoshop, Illustator, Indesign, after Effects
IX, UX, UI, onderzoeken, interviewen, Concepting,
Co-creation, prototypen.
Invision, Adobe XD, Marvel, Axure
HTML, CSS, Bootstrap, Basic Js
Agile, Google sprints, Scrum

