
C U R R I C U L U M  V I T A E

Ik heb veel van René geleerd in de tijd dat 

we hebben samengewerkt. Zijn oog voor 

detail, gevoel voor techniek en bevlieging om 

altijd het beste eindresultaat te behalen in-

sprireren mij tot vandaag de dag. Bovendien 

was hij gewoon een hele leuke collega.

-  Dion van Rijswijk, Art Director at X-com„

R E N E  S M E U L D E R S

„

W W W. T O C H R E N E . N L

Werkervaring:

  ICN Solutions: afdeling marketing - vormgeving, webdesign,  

logo design, e-mailings, social media, animatie, video.

  Stratmore Reclame x Design: afdeling studio - webdesign,  

vormgeving, R&D, DTP, packagingdesign, visuals, retouche,  

presentatiemodellen fisiek als digitaal 3D.

  Flaim Communicatie: afdeling studio - vormgeving, webdesign.

  Basstein Communicatie-realisatie: studio manager, dtp, webdesign, 

retouche, vormgeving, fotografie, kwaliteitscontrole, opleiden van 

personeel, drukwerkbegeleiding, interne begrotingen.

  Freelance vormgever, werkzaam als reclamefotograaf, ontwerp  

textielbedrukking, vormgeving van reclamemiddelen.

  Reclamefotostudio DBS: studio- en locatiefotografie, decorbouw.

Opleidingen:

  St. Lucas, Boxtel, afdeling Reclame, etaleren, decoreren.

 RTO Grafische School, Eindhoven.

  MAVO-D, Tilburg.

Vaardigheden:

Computer-ervaring: Apple Macintosh, Windows, Photoshop, Illustrator, 

Indesign, Dreamweaver, After Effects, Cinema4D, Office.

Programeertalen: PHP, MySQL, Javascript, Actionscript.

Ervaring met:

websites, e-mailings, retouche, visualiseren, logo‘s, video‘s, animaties, 

dtp, drukwerk.

Sterke eigenschappen:

Pro-actief, pixel en milimetersecuur, eerlijk, positief, rustig, sociaal, 

stabiel, leergierig, professioneel, geconcentreerd, autodidact.

René Smeulders

Somerenerf 5, 5035 KM Tilburg

06 24 70 86 71 - rene@tochrene.nl - www.tochrene.nl

20 juli 1965 - gehuwd

Mijn werkzaamheden bij kleinere reclame-

bureaus heeft voor een brede kennis 

gezorgd, de laatste jaren vooral op het

gebied van online marketing en vorm-

geving. Recentelijk ben ik steeds meer 

bezig in Adobe After Effects en dat 

bevalt me echt goed.

Ook heb ik veel ervaring als dtp-er met 

het maken van o.a. verpakkingen,  

visitekaartjes en logo-ontwerp.

Ik ben handig in html en css en heb 

ervaring met Joomla en Wordpress maar 

ook met het bouwen van statische 

websites.

Ik maak de mooiste productpresentaties 

in 2D en 3D maar ook de perfecte 

dummy. 

Ik volg de ontwikkelingen op de voet 

en vind het geweldig om mijn kennis 

daarin te ontwikkelen en dit te delen 

met andere professionals.
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