Thibault Seynaeve

Adres

www.thibaultseynaeve.net

Pelikaanstraat 29
8830 Hooglede
Belgium

Contact

ZELFREFLECTIEMOMENT

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ik ben Thibault Seynaeve, 21 jaar oud en begeesterd door nieuwe
media, content en technologie. Kwaliteit, minimalisme en aandacht
voor details zijn mijn intrinsieke motivaties waar ik dagelijks op
terugval.
Als een freelancer ben ik steeds op zoek naar interessante
opportuniteiten om mijn kennis over media, technologie en content
toe te passen en te verruimen.
WA A R I K M I J N D A G E N ( VA K E R N A C H T E N ) M E E W I L V U L L E N

…………………………………………………………………………………………………………………………

CONTENT CREATION / CONTENT MARKETING
Ik heb altijd een passie gehad voor schrijven, video’s, podcasting,
kortom alle middelen om je ‘stem’ te kunnen delen op het
wereldwijde web. Door dit te combineren met mijn passie voor
het web slaag ik erin om in het beste van beide werelden actief
te zijn. Momenteel ben ik host bij Tussen Pod en Pint en
Babbleﬁeld, redacteur bij 4Gamers alsook blogger voor Yeti
Media.

thib@ultseynaeve.be
+32 495 13 03 76

E D U C AT I E

......................................................................................................................

All day all night
Business boeken, videocursussen, …
Lynda.com, Udemy, …
Van 2014 - 2017
New Media and Communication Technology
Howest Kortrijk
2014
Thuisstudie Journalistiek.
Laudius
2013
Thuisstudie Dreamweaver CS6
Laudius
2012
Avondopleiding WordPress
CVO Roeselare

Geënsceneerde werkhouding,
geen correcte weerspiegeling
van de werkelijkheid.

WEB (DESIGN / DEVELOPMENT / MARKETING)
Journalisten krijgen een kick wanneer ze hun artikel op de
hoofdpagina van de krant zien staan. Ik krijg een kick wanneer ik
mijn artikel op de eerste plaats in Google zie en het viraal gaat
op social media. Ik houd ervan om onderzoek te doen naar de
platformen waar de meeste ogen op gericht zijn en de
opportuniteiten die ze bieden voor het succesvol verspreiden
van content te ontdekken.

SKILLS

……………………………………………………………………………………………………………………….…

Web design

Audio & video

Web development

Journalism

Web analytics

Content creation for online media

Web monetization

Presentatievaardigheden

Search Engine Optimization

Ondernemerschap

Social media

Podcasting

Woordgrapjes

Kritiek verdragen op woordgrapjes

Van 2008 - 2014
4 jaar Handel (TSO) gevolgd door
2 jaar IT & Networking
Burgerschool Roeselare

W E R K E R VA R I N G

......................................................................................................................

Februari 2017 - Juni 2017
Front-end web developer (stage)
Yummygum, Amsterdam
Oktober 2015 - ...
Ondernemer
Yeti Computers Yeti Media
Juli 2015
Vakantiejob
Belﬁus Bank Kortemark
Augustus 2014 - ...
Redacteur
4gamers.be

TA L E N
…………………………………………………………………………………………………………………………

NEDERLANDS
Moedertaal

Oktober 2013
Technische dienst (stage)
Actief Computers Lichtervelde

FRANS

ENGELS
Good busy (*)

!

Minder goed dan
ik zou willen

Juli 2012 - juli 2014
Eigenaar, webmaster en hoofdredactuer
Gaming4U

(*) Grapje, mijn Engels is zeer vloeiend.

HOBBIES / INTERESSES

AWA R D S ( T H E Y ’ R E N O T F O R S A L E )

..................................................................................................................................................

Gaming

Podcasting &
media

Tech

Schrijven

Luchtvaart

................................................................................................................................

1-3

Thesis Award (juni 2014)
Genomineerde Thesis Award
Burgerschool Roeselare (middelbaar)
Zwarte Pietendiploma (november 2005)
Gelicenseerde hulppiet
Lenteland Roeselare (basisschool)

Proud of every piece of work.
FamilyEye
“Binnen FamilyEye is samenwerken met jonge wolven iets wat we op de eerste
plaats zetten. FamilyEye heeft Thibault mogen ervaren als een jonge professionele
wolf. Deadlines halen, zonder probleem. Professioneel overleg, zonder probleem.
Oplevering, zonder probleem. Eén commentaar; een prof in wording waar we nog
veel beroep zullen op doen.”
Sylvie de Smet - founder | owner | manager at FamilyEye

Beschrijving werkzaamheden

Gebruikte technieken

Projectduur

Het bouwen van de front-end kant van het
FamilyEye dashboard op basis van
aangeleverde designs.

HTML5, CSS3, Sass, Gulp, JavaScript,
jQuery, Git & BitBucket

3 maanden (2017)

Belﬁus Centrum-West CVBA
Met een volledig nieuwe website wou Belﬁus Centrum West de persoonlijke kant
van de CVBA belichten. Hoe werkt het systeem van een CVBA nu juist en op wie kan
de klant beroep doen? Op deze en nog veel meer vragen biedt de website een
antwoord, mede met een interactieve oplijsting van alle medewerkers. Er werd een
volledig op maat gemaakt WordPress thema ontworpen zodat de klant verder
alles zelf kan onderhouden.

Beschrijving werkzaamheden

Gebruikte technieken

Projectduur

Het designen en ontwikkelen (zowel frontend als back-end) van een WordPress
website.

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Git, PHP,
WordPress, MySQL, Photoshop (design)

4 maanden (2016)

Restaurant Lobster
Visrestaurant Lobster wou zich met een nieuwe website volledig moderniseren.
Deze wens beantwoorde ik met een interatieve menukaart, een dynamische
reservatiekalender en een gelikt design. De volledige website wordt aangestuurd
via een op maat gemaakt CMS zodat gerechten, prijzen en de reservatiekalender
via een eenvoudige interface kunnen worden aangepast.

Beschrijving werkzaamheden

Gebruikte technieken

Projectduur

Het designen en ontwikkelen (zowel frontend als back-end) van een volledige
website en eigen achterliggend CMS.

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Git, PHP,
WordPress, MySQL, Photoshop (design)

3 maanden (2016)

www.thibaultseynaeve.net

Work experience.
Yummygum (internship)
Als onderdeel van mijn laatste studiejaar in New Media and Communication
Technology draaide ik 15 weken mee bij het in Amsterdam gevestigde design
agency Yummygum. Als front-end web developer stond ik in voor het maken van
portfolio items voor de Yummygum website, het bijwerken van de Yummygum
website, websites ontwikkelen voor interne projecten en het ontwikkelen van een
Sketch plugin. Bij elk project was kwaliteit en oog voor detail van het grootste
belang.

Beschrijving werkzaamheden

Gebruikte technieken

Projectduur

- Maken van de Sketchconfetti plugin
(www.sketchconfetti.com)

HTML5, CSS3, Sass, Gulp, JavaScript,
jQuery, Git & BitBucket, Cocoascript,
Sketch app, SVG animations, Handlebars,
Foundation

Stage van 15 weken (2017)

- Maken van een eigen .dmg installer voor
de distributie van Sketch plugins
- Designs vertalen naar front-end pagina’s
- Uitvoeren van concurrentie-analyses
- Schrijven van Medium artikels
- AWS hosting

www.thibaultseynaeve.net

