
Neem gerust een kijkje op mijn portfolio 
voor recente projecten te bekijken. 

Een Initiatiefnemende en

open-minded  student die wilt 
werken als Brand & UI designer

Bastien Corens
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Gegevens +32 472 97 30 51

hey@bastien.work

/in/bcorens

bastien.work Rijbewijs B, in bezit van auto

Adres

Steenpoel 17, 1701 Dilbeek

Geboortedatum

20 juli 1999

Collega’s en klanten beschrijven me als een hardwerkende en ambitieus persoon met een 
proactieve houding. Ik streef ernaar om op elk gebied van mijn werk de verwachtingen te 
overtreffen. 

Naast mijn studies Brand & Packaging ben ik graag bezig met branding en interfaces. Ik 
ontwerp regelmatig merkidentiteiten en webontwerpen voor klanten en postte gedurende 
2 jaar dagelijks webdesigninspiratie van ontwerpers op Instagram. 

Mijn MBTI profiel is de «Turbulent Advocate» (INFJ-T). Dit is een creatief, 
gepassioneerd en gestructureerd type.



Profiel

Digital Designer

@Designosource

september 2021- juni 2022



Stage Brand Design

@Makeout Studio

februari 2022- mei 2022



Beheerder @Mixwebdesign

2019 - heden



Beheerder en designer

@Rockylake

2018 - 2021



ICT support @AED group HQ

en @AED Studios

Maart 2018

Als laatstejaarstudent aan de Thomas More hogeschool 
werd ik geselecteerd voor de in-house digital agency 
Designosource waar ik werk aan klantenprojecten.



Ik deed 4 maanden stage bij merk- en strategieagency 
Makeout Studio. Hier werkte ik visuele systemen en 
merkidentiteiten uit voor klanten.



2 jaar dagelijks webdesigninspiratie delen voor een 
doelgroep van 30 000 volgers op Instagram.



Ik startte een een klein branding collectief genaamd 
Rockylake. Samen met enkele creatieve freelancers 
ontwierp ik digitale oplossingen voor klanten.



Een maand het ICT-team en de werknemers van de AED 
Group ondersteunen in diverse technische taken.

Beroeps-

ervaring

https://www.bastien.work
mailto:hey@bastien.work
https://www.linkedin.com/in/bcorens
https://www.bastien.work
https://www.designosource.Be
http://www.makeout.studio
https://www.instagram.com/mixwebdesign
https://www.rockylake.be
https://www.bastien.work
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Creditcontract Brand&Packaging

LUCA School of Arts Gent

2022 - 2023



Bachelor Multimedia Design

Thomas More Hogeschool

2019 - 2022



Electronica-ICT

Odisee Hogeschool Gent

2018 - 2019



Toegepaste informatica

Don Bosco Groot-Bijgaarden

2015 - 2018



Economie en moderne talen

Regina Caeli Lyceum Dilbeek

2010 - 2015

Relevante vakken

Branding

Print design




Design advantage: Mobile

Visual Branding




Web Design and Usability

Computer architectuur




Databanken

Front-end development




Nederlands, Frans, Engels

Bedrijfseconomie

Opleidingen

Nederlands


Frans


Engels

Moedertaal


Tweede moedertaal


Zeer goede kennis

Talenkennis

Zeer goede kennis


Goede kennis


Goede kennis


Sterke basis kennis

Figma


Illustrator


Photoshop


InDesign


XD, Notion, PowerPoint, Word, Trello, Google drive, 
Instagram, Sketchup, Wordpress, HTML, CSS

Software

Scouts 

Wemmel (103de) en

Braine-le-Château (293ste)



Vrijwilligerswerk

constructie school

@Ubud, Indonesië

8 jaar actief bij de Scouts





Op mijn 16de ging ik op eigen initiatief naar Indonesië 
om te helpen met het bouwen van een schooltje. Mijn 
beweegreden hiervoor was om mensen in nood hulp te 
bieden. Ik maakte er kennis met een alternatieve 
levenswijze die me een meer open-minded blik bracht.

Sociale inzet

Ski


Padel


Basketbal


LGBTQI+


Design

Ski initiator die constant uitkijkt naar de sneeuwvakantie


Hoe meer, hoe beter


Pass, dribble, shoot!


Confident in showing my true colors


Fond of simple and clear

Interesses
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