TADEUSZ SIUDAK
Interaction designer
TELEFOONNUMMER
06-20113586

EMAIL
tadeuszsiudak12@gmail.com

WERKERVARING
PROMEDICO
Maart - Augustus Interaction designer stagiair
2015
Bij Promedico deed ik mijn afstudeerstage. In deze stage
werkte ik aan het Spectio project waarbij ik zelfstandig een
huisartsenpost informatiesysteem heb ontworpen.

UNITiD
September 2014
- Februari 2015

Interaction designer stagiair
Bij UNITiD heb ik zowel aan grote als aan kleine projecten
gewerkt. Ik heb een screenflow diagram gemaakt voor Liberty Global maar ik heb ook een smartwatch concept gemaakt
voor de Schiphol applicatie.

Way2Web
Interaction designer stagiair
Maart - Juli 2013

Als jonge interaction designer heb ik bij een beginnend
webbureau een fundatie kunnen leggen voor het ontwerpen
van interactie. Daarnaast werkte ik ook aan hun website om
het nog gebruiksvriendelijker te maken.

WEBSITE
www.tadeuszsiudak.nl

PROFIEL
Tadeusz is een 23 jarige, interaction designer, uit IJsselstein.
Tadeusz is een pas afgestudeerde ontwerper van de opleiding,
Communicatie en Multimedia Design, aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de opleiding heeft Tadeusz zich gespecialiseerd in
het interaction design die invloeden van visual design en front-end
development mee brengt bij zijn projecten.
Tadeusz houd heel erg van om constant uitgedaagt te worden op
verschillende vlakken. De onderzoekende vaardigheid van Tadeusz
bij de gebruiker, in platformen en alles wat daarbuiten gebeurt.
Beweegt Tadeusz om een beter concept op te leveren.
Tadeusz vind het leuk om nieuwe ideeën en ontwerpprincipes toe
te passen in zijn concepten, om vervolgens te testen hoe de wereld
daarop reageert.

PROJECTEN
SPECTIO
Maart - Augustus Spectio was een project waar ik zelfstandig als afstudeerproject aan het ontwikkeling en verkenning voor een huisart2015
senpost informatiesysteem heb gewerkt. Hier werkte ik het
concept vanaf het begin tot het eind uit.

EDUCATIE

MIJNSTROOM APPLICATIE
September 2011 Augustus 2015

BACHELOR, COMMUNICATIE
EN MULTIMEDIA DESIGN

December 2013- Bij dit project werkte ik als interaction designer/front-end developer aan een applicatie waar gebruikers die geen zonneApril 2014
paneel op hun eigen dak kunnen hebben toch de voordelen
van het hebben van een zonnepaneel kan brengen.

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

September 2009
- Juni 2011

September 2005
- Juni 2009

HAVO

VAARDIGHEDEN

Cals College, Nieuwegein
Examenvakken: Nederlands, Engels, Economie, Wiskunde,
Informatica. Management & Organisatie

Theoretische Leerweg +
Cals College, IJsselstein

Examenvakken: Nederlands, Engels, Economie, Wiskunde,
Natuurkunde, Scheikunde

PROTOTYPING TOOLS
MACAW, INVISION, AXURE

ADOBE CC
PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN

FRONT-END DEV.
HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT

OTHER TOOLS
SKETCH, OMNIGRAFFLE, KEYNOTE

Curriculum Vitae van Tadeusz Siudak

