
Trotse Limburgse wereldburger met chauvinistische 
trek(jes). Bedreven Bourgondiër. Niet de grootste, 
(nog) niet de breedste. Genieter van (speciale) bieren, 
Ajacied in hart & nieren. Fervent voetbalromanticus & 
zelfbenoemd Cruijff adept van het 14e uur. Cultiveert 
cultuur. Nuchter maar een kritische zuchter. Dyslec-
tisch in woordspelling, bedreven in woordspeling. 
Open boek met gesloten bladzijden. Weloverwogen 
denkende doener. Neemt zichzelf vooral niet te serieus, 
maar anderen des te meer. Vind een goed concept 
het halve merk. Eerst inhoud, dan vorm. Is graag de 
rots in de branding en de spin in het web. Je moet 
kunnen merken dat het gedrukt staat. Streeft naar 
perfectie tot op de pixel & zet de puntjes op de ‘y’.  

Je ziet het pas als je het doorhebt...

Over mij

Geboortedatum:  21-08-1995

Nationaliteit:   Nederlandse

Adres:    Tongerseweg 17c, 6211LT Maastricht

Telefoon:   +31 06 425 658 35

Email:   basheil14@hotmail.com

Website:  basheil.nl | signaturedesign.nl

Personalia

Bas Heil
Curriculum Vitae

Graphic & 
Multimedia Designer

Illustrator  Figma   Sketch             HootSuite

Photoshop  Premier Pro  InVision            Mailchimp

Indesign	 	 After	Effects	 	 WordPress	 											Office	365

Skills
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https://depaal.signaturedesign.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CcKlD7GFQG0&ab_channel=LimburgsMaedje1
https://www.youtube.com/watch?v=CcKlD7GFQG0&ab_channel=LimburgsMaedje1
https://www.behance.net/gallery/84051761/Alfa-Bier-Redesign
https://signaturedesign.nl/portfolio/afc-ajax/
https://signaturedesign.nl/portfolio/fortuna-nao-veure/
https://signaturedesign.nl/portfolio/the-ball-tells-it-all/
mailto:basheil14%40hotmail.com?subject=%2714%27%20in%20je%20emailadres%20staat%20dus%20voor%20Cruijff%21
https://signaturedesign.nl/portfolio/museumnacht/
https://www.behance.net/gallery/112504955/Preventieve-Dyslexiezorg-Branding
https://www.behance.net/gallery/112504955/Preventieve-Dyslexiezorg-Branding
https://signaturedesign.nl/portfolio/project-communiceer/
https://signaturedesign.nl/portfolio/thirteen-till-freedom/
https://www.georgiesmaastricht.nl/
https://www.behance.net/gallery/96252627/Alpha-Luna-Branding
https://signaturedesign.nl/portfolio/infographics/
https://www.behance.net/gallery/113325799/Logofolio-Volume-1
https://veldhuijzenadvies.nl/
https://nkmountainbike2021.nl/
https://www.behance.net/gallery/84405377/De-Esch-Branding
https://signaturedesign.nl/portfolio/kaarten/
https://www.behance.net/gallery/113452853/Posterfolio-Volume-1
https://veldhuijzenadvies.nl/
https://www.google.com/maps/place/Tongerseweg+17c,+6211LT+Maastricht/@50.8448232,5.6823228,3a,75y,140.2h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1s_HmarjgIf53RtcdPrepi1g!2e0!4m2!3m1!1s0x47c0e9b1903271dd:0xf7ac28e10754e849?sa=X&ved=2ahUKEwiKhb_Yt5v2AhXwQEEAHXHHDf4QxB16BAgLEAI
<a href="tel:+642565835">+31 06 425 658 35</a>
mailto:basheil14%40hotmail.com?subject=Ik%20heb%20je%20C.V.%20gelezen
http://www.basheil.nl
http://www.signaturedesign.nl


HBO Media- en contentstrategie - Kort HBO-programma

LOI (deeltijd, online) 

Media- en contentstrategie leert je een bijdrage leveren aan het formuleren en optimaliseren 

van de communicatiestrategie. Daarbij is veel aandacht voor actuele onderwerpen zoals data 

analytics en contentmarketing. De kennis word direct toegepast in diverse praktijksituaties.

HBO Communication & Multimedia Design - bachelor of Science

Zuyd Hogeschool Maastricht

CMD richt zich op design in de breedste zin van het woord. De focus ligt op zowel het bedenken, 

als vormgeven en creëren van allerlei multimedia middelen en doeleinde. De opleiding is 

afgerond met een gemiddelde van 8, met een focus op branding en storytelling.

MBO Signspecialist - niveau 4

Arcus College Sittard

Signspecialist richt zich op de reclame, presentatie en communicatiebranche van de (de)

signsector. Opleiding succesvol afgerond in 3 in plaats van de gebruikelijke 4 jaar. 

HAVO 1-4 - profiel Cultuur & maatschappij

Graaf Huyn College Geleen

HAVO leerjaar 1 t/m 4 met profiel CM (cultuur & maatschappij) met keuzevak tekenen.

Opleidingen

2022 - heden

Bas Heil
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2015 - 2019

2008 - 2012

2012 - 2015

Graphic & 
Multimedia Designer



Phidias community innovation

Afstudeerstagiaire

Afstudeeropdracht: ‘Een brandstory voor Phidias’ gericht op het achterhalen en vertellen van 

het merkverhaal van Phidias door middel van divers desk- en fieldresearch en naar aanleiding 

daarvan als ‘hero’s journey’ tot uitvoering gebracht in een low- en high-fidelity prototype 

(storytelling) website. Het afstudeerproject is beoordeeld en afgerond met een 8,4.

AFC Ajax - Amsterdam

Stagiaire Design Webshop Merchandising

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent het design van www.ajax.nl/shop 

als het bedenken, ontwerpen en maken van o.a. (web)banners, posters, flyers, brochures, 

productfoto’s, verpakkingen, ledboarding, social media ads, etc.

Ads & arts reclame - schimmert

Stagiaire Sign & design 

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent (de)sign als o.a. ontwerpen, 

plakken, drukken en monteren van logo’s, huisstijlen, autobeletteringen, banners, posters, 

gevelbeletteringen, kledingbedrukking, etc.

HR Groep - Geleen

Stagiaire Sign & design

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent (de)sign als o.a. ontwerpen, 

plakken, drukken en monteren van logo’s, huisstijlen, autobeletteringen, banners, posters, 

gevelbeletteringen, zeefbedrukkingen, etc.

Stage-ervaring

2019 - 2019

Bas Heil
Curriculum Vitae

Pagina 3/4

2017 - 2018

2014 - 2015

2013 - 2014
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Phidias community innovation & Watersley Sports & Talentpark - Sittard

Multimedia Design & Marketing

Werkzaamheden: Het verrichten en aansturen van werkzaamheden omtrent multimedia 

design & marketing als het bedenken, ontwerpen en uitvoeren van o.a. branding, websites, 

drukwerk, social media, signage, fotografie, video, etc. voor Phidias, Watersley, Brightspace 

en een vijftal andere gelieerde bedrijven.

Signature Design - Maastricht

Eigenaar

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent design met een sterke focus 

op branding, grafisch design, en webdesign.

Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven

Vrijwillegerswerk De gezichten van margraten

Met het project De Gezichten van Margraten wil de stichting een oplopend aantal portret- 

foto’s plaatsen bij de graven van soldaten op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten.

Zuyd Hogeschool - Heerlen

Werkstudent Design 

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent design voor verscheidene 

projecten als het bedenken, ontwerpen en maken van o.a. logo’s, huisstijlen, video intro’s, 

banners, posters, brochures, promotiematerialen, social media ads, interactieve installaties, etc.

Hendriks Bloemen - Geleen & Beek

Verkoopmedewerker

Werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden omtrent de verkoop van bloemen, 

planten en decoratieve producten. O.a. kassa bedienen en verkoop-presentaties maken.

Werkervaring

2019 - Heden
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2016 - 2018
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