
Werkervaring Opleidingen

Interesses & Skills

UX designer & support bij CommonEasy

CommonEasy is hét platform voor ondernemers 
om zichzelf met behulp van hun sociale netwerk in 
hun eigen zekerheid kunnen voorzien. 

Utrecht Februari 2017 - Heden

UX, visual design & productontwikkeling

Support voor deelnemers en partners

Content creatie & distributie: video, Illustratie & blog
Strategie, brand-ontwikkeling & Scrum-Master

Bachelor Communicatie & Multimedia Design

Interesse/nadruk op concepting, social media, 
crossmedia, UX-design, video en trends. 
Succesvol afgerond in 2017.

Hogeschool Utrecht Sept. 2013 - Sept. 2017

Digital Audio Design (Minor)

Creative Industies (Specialisatie)
Yune, Junior Creative (Stage)

Specialisatie: Creative Industries

In een multidisciplinair team ben ik aan de slag 
gegaan betekenisvolle toekomsten vorm te geven 
door waarde te creëren met innovatieve 
producten, diensten & interventies.

Tijdens deze Creative Industries is Round n’ pay onstaan 
waarmee later een Zilveren SpinAward is gewonnen in de 
categorie Young Talent (2017)

Hogeschool Utrecht Sept. 2015 - Sept. 2016

Steden, culturen, (moderne-)kunst, horrorfilms, 
voetbal en andere sporten, geschiedenis, muziek 
en (tabletop-)games

Motion Designer bij VideoBird

VideoBird is een full service video productiebedrijf. 
Ze richt zich vooral op klanten die meerdere 
(soorten) video’s nodig hebben voor marketing & 
promo doeleinden.

Amsterdam April 2018 - Heden

Interesses

Onderzoekend, sociaal & communicatief vaardig, 
creatief, presenteren, verantwoordelijkheidsgevoel, 
teamspeler, positiviteit, humor, zelfstandig, 
oplossingsgericht & muzikaal

Skills

Junior Creative bij Yune (stage)

Yune, Hét content marketing bureau van Nederland 
met een voorliefde voor video. Bedrijf met verschillen-
de in-house disciplines.

Amsterdam Aug. 2015 - Jan. 2016

Concept tot animate en andere motion design

Voor verschillende klanten in verschillende sectoren zoals:

Ahold Delhaize, Praxis, MVGM, VUMC & BPD

Bewaker van de huisstijl binnen VideoBird

Freelance Creative

Sinds 2018 ben ik als freelancer actief om zo voor 
verschillende bedrijven en particulieren van waarde 
te zijn.

Nederland Februari 2018 - Heden

Meerdere applicaties i.s.m Airsolid

Verschillende advertenties, websites, logo’s en huisstijlen

Benieuwd naar wat ik kan? Kijk op lennertfloor.nl

lennert.floor@gmail.com
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+31 6 535 310 87
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