


Over mij

Ambiorixsquare 40/3, Brussel (BE)

+32 477 64 26 27 tom.schoebrechts@skynet.be

Muzikaal & visueel grafi sch designer die zijn werk serieus neemt. Met de focus op perfectie en met 
een structurele werkwijze brengt hij zijn werk tot einde tot het gewenste resultaat.

Anderen over mij

Gab Valerio

Als leergierig designer en zoekende naar een leuke stageplaats om bij te leren, ben ik misschien wel 
jouw toekomstige held die jullie team kan versterken.

Tom’s werk is gebouwd op gedurfde uitdrukkingen, in lijn met zijn persoonlijkheid.
Zonder gebrek aan originaliteit zoekt hij altijd naar nauwkeurigheid bij het vereiste werk.
Op alle niveaus weet Tom al zijn gevoeligheid en authenticiteit zowel muzikaal als visueel te tonen.

Tom est un jeune quarantenaire curieux et passionné. Un passionné du travail bien fait, toujours 
curieux d’ apprendre de nouvelles techniques afi n progresser dans son art. Que ce soit dans la musi-
que que dans le graphisme.

Pier Alin

Ik zou je het best omschrijven als leergierig, ondernemend, openminded & loyaal.
Benny Corthouts



2022 
Graphische Vormgeving (Digitale Media)
Syntra (Leuven)

Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven
https://www.syntra-ab.be

2022 
Ableton Live (Muziekproductie) 
DHA Academy (Club Ampere Antwerpen)

Simonstraat 21 
2000 Antwerpen 
https://dha.academy

2017 - 2018 
Spaans (Beginners) 
CVA Hasselt 

Blijde Inkomststraat 36 
3500 Hasselt
Email: info@centrumvooravondonderwijs.be

2016 
Bedrijfsbeheer (hernieuwing)  
CVA Hasselt 

Simpernelstraat 27 
3511 Kuringen 
Tel: 03 292 33 33 
Email: info@centrumvooravondonderwijs.be

1996 - 2001 
Technisch Secundair Onderwijs (A2)
Bedrijfsbeheer 
Campus Sint-Aloysius

Kasteelstraat 53 
3800 Zepperen (Sint-Truiden) 
Tel: 011 68 24 63 
Fax: 011 69 58 83

Maart 2016 - November 2021
Zelfstandige in hoofdberoep

Beheer van het volledige beroep:
• Aankoop van handelsgoederen
• Online & fysieke verkoop
• Administratie
• Boekhouding
• Financiën
• Marketing (online & fysieke verkopen)
• Website & Social Media
• Grafi sche vormgeving (fl yers, promotie, …)

Eljo Fashion bvba
Tiensesteenweg 72c/102
3800 Sint-Truiden
Kleding-/schoenenzaak

April 2006 - maart 2016
Administratief bediende/Verkoper

• Beheer en uitvoering van winkelbestellingen
• Winkeladministratie
• Kassa
• Medewerker kwaliteitsbeheer

GMG Meat&Meals NV
Slachthuisstraat 26
3800 Sint-Truiden
Vleesverwerking/Versmarkt

April 2018 - Heden
Mede-eigenaar bij vzw CAVE

Dagelijks beleid:
• Organisatie van evenementen
• Financieel beheer
• Grafi sche & visuele vormgeving
• Website & Social Media
• Visualiteit & communicatie

CAVE vzw
Ambiorixsquare 40/3
1000 Brussel

Februari 2016 - Heden
Zelfstandige als DJ in bijberoep

Beheer van het volledige beroep

Thomas M
Ambiorixsquare 40/3
1000 Brussel

Opleiding & ervaring
OPLEIDINGEN

ERVARING

Moedertaal: Nederlands
Tweede gesproken talen: Frans, Engels
Basiskennis: Spaans



Portfolio
Designs

Een school opdracht waar ik moest 
werken met penselen in Adobe Illus-
trator. Ik heb een patroonpenseel ge-
maakt van een zelf getekende pauwen-
veer.



Portfolio
Logo’s

Een nieuw logo design wat ik voor mijzelf heb ontworpen voor mijn zelfstandig 
bijberoep als dj. Het oude logo was gemaakt in Canva. Ik heb een nieuw logo uitge-
werkt in Adobe  Illustrator met behoud van hetzelfde kleurenthema.



Portfolio
Project CAVE

Ontwerp van de affi ches voor vzw 
CAVE, een muzikaal culturele organisa-
tie die techno party’s organiseert voor 
het goede doel.



PortfolioPortfolio
Golden Ratio

Een ontdekking die ik tijdens mijn stage heb gedaan en enorm mooi en interessant 
vond. Aangezien je er vele kanten mee opkan, van logo design tot mooie muur af-
beeldingen, het ik mij hierin wat meer verdiept.



Portfolio
Wenskaarten & uitnodigingen

Een zelf getekende kerstkaart ontwor-
pen voor ‘de warmste week 2022’, een 
concept waarvan de opbrengst naar 
hulp voor kansarmoede gaat.



Portfolio
Over mijn portfolio

Design software:

Kleuren thema

#008082

#6f7a70

#afa792

BEDANKT

TOM SCHOEBRECHTS


