Floor Verhaak

OPLEIDINGEN
2021-heden

Master Architectuur aan de Hogeschool Zuyd in
Maastricht. In combinatie met de beroepservaring binnen
een architectenbureau.
Ontwerpen op een realistischer en hoger niveau, tekenen
naar de waarneming, bouwkundig tekenen, fotografie,
maquettebouw, bouwkunde, vectorworks, grafisch design

2017-2021

HBO Architectuur en interieur vormgeving aan de
Hogeschool Zuyd in Maastricht. (Diploma behaald)
Tekenen naar de waarneming, bouwkundig tekenen,
fotografie, maquettebouw, perspectieftekenen, bouwkunde,
vectorworks, cinema 4D, meubelontwerp, constructieleer

2013-2017

MBO Vormgever Ruimtelijke, Presentatie en Communicatie
aan de Rooi Pannen in Tilburg. (Diploma behaald)
Grafisch/illustratief ontwerpen, winkelinrichting/stand
ontwerp, etaleren/presenteren, digitaal ontwerpen en
bewerken, visual merchandising, esthetische vorming,
algemene ondernemersvaardigheden, project, vca.

2009-2013

VMBO economie, theoretische leerweg, atelier klas op
Markenhage College in Breda. (Diploma behaald)
Nederlands, engels, wiskunde, economie, maatschappijleer
2, tekenen.

OVER MIJ

Mijn naam is Floor Verhaak. Ik ben geboren
op 9 januari 1996 in Breda. Na mijn MBO
opleiding ben ik naar Maastricht verhuisd om
de HBO opleiding Architectuur en Interieur
vormgeving te volgen aan de Hogeschool
Zuyd. Na mijn diploma behaald te hebben
ben ik de master Architectuur gaan volgen
en begonnen met het werken bij een
architectenbureau in Maastricht. Verder ben
ik in het bezit van een rijbewijs B.

CONTACT
06-81967733
floor_verhaak@hotmail.com
Wilhelminasingel 52, 6221 BK
Maastricht

WERK ERVARINGEN

2021-heden

Jo Janssen Architecten Maastricht
Uitwerken van ontwerp naar werktekening, presentatie
tekeningen

2020

Dreessen & Willemse Architecten Heerlen
Uitwerken van ontwerp ideeën zowel 2D als 3D,
bouwbezoeken, maquettes maken, bewerken van
beelden/ foto’s, administratief werk

2016

Lensvelt BV Breda
Administratie, offertes maken, planningen maken, kantoren
herinrichten, meubelplan maken voor kantoren

2015

Satelliet Meubelen Breda
Plattegronden maken, productkennis, ontwerpen maken in
vectorworks.

2013

Basisschool Dr De Visser Breda
De juffrouw groep 1/2 begeleiden met de lessen en
buitenspelen met de kinderen.

6 maanden

6 maanden

6 maanden

HOBBY‘S /INTERESSES
Reizen, films, koken, ontwerpen, fitness,
festivals bezoeken, musea of tentoonstellingen
bezoeken

KENNIS

6 maanden

NEVENACTIVITEIT

Taal

Nederlands, Engels

Computer

Adobe Photoshop, Indesign,
Illustrator, Vectorworks,
SketchUp, Word, Exel

2019

Ceremoniemeester, Breda
Aankleding bruiloft, draaiboek maken, zorgen dat alles
goed verloopt die dag

2010-2017

Bestuur bij het Brakkenfestival, Breda
Vrijwilligerswerk: bestuursfunctie, kinderen begeleiden,
dagplanning maken, vrijwilligers aansturen gedurende het
event

