
CV - Vincent Pompe van Meerdervoort

Geboortedatum: 19-05-1978
Geboorteplaats: Rotterdam
Huwelijkse staat: Gehuwd, 2 kinderen
Vervoer: In bezit van rijbewijs B en auto
Telefoon: +31 6 24 63 75 07
E-mail: vincent@vanmeerdervoort.nl

Persoonlijkheid

Ik ben over het algemeen een rustig en bedachtzaam mens maar kan ook erg enthousiast zijn, als 
ik dan aan iets begin bijt ik me erin vast tot het af is, met een perfectionistische inslag. Ik hecht 
waarde aan mijn eigen mening en zal die ook laten horen. Ik probeer mijn mening altijd goed te 
funderen, maar goede tegenargumenten zijn voor mij altijd een reden mijn eigen visie aan te 
passen. Het einddoel geldt, niet individuele meningen. Ik ben zelfstandig maar ben makkelijk in de 
omgang en kan goed in een team werken. Met mijn diverse achtergrond en oog voor detail kan ik 
dingen vaak vanuit een onverwachte hoek bekijken.

Kernwoorden
Creatief, 'Out of the box’ denken, resultaatgericht, commercieel, perfectionistisch, mensenkennis, 
multitalented, sociaal, positief, teamspeler, zelfstandig, makkelijk leren.

Interesses

Diverse stijlen folk muziek maken en componeren, milieu, schrijven en illustreren van boeken voor 
kinderen en volwassenen, koken, energiebesparing, natuur, fietsen en wandelen, zenmeditatie.

Talen

Vloeiend Nederlands in woord en geschrift
Vloeiend Engels in woord en geschrift
Redelijk Duits in woord en geschrift

Vaardigheden
Microsoft Office
Adobe CS ( Photoshop, Premiere, Illustrator, DreamWeaver, Flash)
Logic Pro, Final Cut Pro
PHP, jQuery, CSS, XML, MVC, SVN, HTML, LSL
Grafisch Design, illustratie, tekstschrijven, audio visual Design, UX design, CMS, Joomla, 
WordPress e.a.

Werkervaring

2015 - heden - Muzikant bij internationaal spelende folkrock band Pyrates!

2014 - heden - Muzikant bij Ierse folk band Tobermore

2010 - heden - Art Director bij Hotelkamerveiling.nl

Taken

Design en ontwikkeling externe communicatie, huisstijl, beursstands
Design en ontwikkeling diverse websites
Begeleiden en ontwerpen van online media campagnes
Begeleiden en ontwerpen van Mobile Apps



SEO en optimaliseren van de User Experience m.b.v. de Google tools en Visual Website Optimizer
Front-end development m.b.v. HTML / CSS / jQuery / Microsoft Visual Studio (MVC)
Fotografie, multimedia ontwikkeling
User Experience Design en research
Installeren en beheren van diverse websites op het WordPress content management systeem
Creatief denken / adviseren mbt. diverse projecten
Aansturen Junior Designers

2004 - heden - Audiovisueel Designer in eigen bedrijf vanMeerdervoort.nl

Taken

Bedrijfsleiding
Webdesign en hosting met gebruik van PHP, JAVA/AJAX, CSS, XML, Dreamweaver, Photoshop, 
diverse opensource CMS o.a. Joomla en WordPress
Grafisch design van o.a. posters, flyers, folders, visitekaarten, cd labels en covers, web-banners 
met gebruik van Photoshop / Adobe CS
Tekstschrijven voor websites en drukwerk, copywriting
Studio techniek, productie, mixing en mastering van audio Cd's met gebruik van o.a. Logic Pro
Productie, regie en montage van videoproducties met gebruik van o.a. Final Cut Pro

2004 - 2015 -  Management, Public Relations en Customer Relations Management bij de 
internationaal bekende band Harmony Glen

Taken

Onderhouden van contacten met klanten in binnen en buitenland
Acquisitie nieuwe klanten in binnen en buitenland
Planning tours in het buitenland
Bedenken / ontwerpen en (laten) uitvoeren van reclame uitingen

2004 - 2015 - Muzikant / designer en marketing bij Harmony Glen

Taken

Optreden op diverse Iocaties tot 15.000 bezoekers
Presentatie op het podium, Zang, Bodhrán, EWI, Trekharmonica, Djembé, Darbuka

2002 - heden - Docent Bodhrán (Ierse hand drum) in eigen bedrijf

Taken

Organiseren van workshops door het hele land voor 5 tot 20 personen
Geven van privé lessen

1998 - 2004 - Diverse audiovisuele producties in opdracht

Onder andere

Centraal Orgaan Asielzoekers, Breda, informatiefilm voor niet Nederlands sprekende,
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMNS)
Bredase Carnavals Verenigingen, speelfilm ter ere van 66 jarig bestaan
Reclamefilm voor Stichting Visiteclowns



2003 - 2004 - Stage bij speelfilm "Morlang" van Tjebbo Penning

Taken

Medewerker Organisatie en planning
Cameraman van 'The Making Of'

2000 - 2003 - Trainer en coach voor reisbegeleiders bij NIVON JongerenreizenTaken

Selecteren van aspirant reisbegeleiders
Schrijven en uitvoeren van trainingen voor aspirant reisbegeleiders
Plannen van het reisaanbod NIVON Jongerenreizen
Coachen reisbegeleiders voor en tijdens groepsreizen

1997 - 2003 - Reisbegeleiders NIVON JongerenreizenTaken

Organiseren en Begeleiden van groepsreizen voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar oud, groepen 
van 10 personen

1997 - 1998 - Medewerker Crew Adventure Store Delf t, Leiden en RotterdamTaken

Verkoop
Inkoop
Leidinggeven Winkel

1990 - 1998 - Goochelaar / clown op kinderfeestjes

Opleidingen

2012
Opleiding HiGroup Certified User Experience Design Specialist (Amelior Center for Excellence, St. 
Niklaas, België) Geslaagd met grote onderscheiding

2006
Cursus PR en presentatie voor Podiumkunstenaars (Kunstenaars & Ko, Amsterdam)

2005
Cursus Onderhandelen en Manipuleren (Kunstenaars & Ko, Amsterdam)

1998 - 2004
Kunstacademie St.Joost, BredaDiploma Audiovisual Designer / Bachelor of Arts

1997 - 1998
Muziekwetenschappen, Universiteit Utrecht

1991 - 1997
Montessori Lyceum Rotterdam ( Diploma Gymnasium)


