Curriculum Vitea
Naam: 				

Patrick van Dodewaard, MSc

Adres:				

Karel de Grotelaan 90

Postcode en woonplaats:		

5653 HA Eindhoven

Mobiel: 				06-24991174
E-mail: 				patrickvandodewaard@hotmail.com
Geboortedatum: 			

10 juli 1991

Nationaliteit: 			Nederlandse
Website:				www.patrickvandodewaard.nl
LinkedIn:				www.linkedin.com/in/patrickvandodewaard

Over mij
Als afgestudeerde in de richtingen architectuur en constructief ontwerpen werk ik in mijn projecten altijd op de grens van deze disciplines. De spanning
tussen deze vakgebieden fascineert mij, het is dan ook geen verrassing dat zowel het ontwerp als het technische aspect van gebouwen mij interesseert. Ik ben een harde werker die snel kan schakelen, goed kan samenwerken, open minded is en overzichtelijk werkt. Ontwerpen met BIM (met name
Autodesk Revit) in een integrale omgeving is een pré. Ik kijk er naar uit om na mijn studie nog veel meer over gebouwen te leren.

Opleidingen
2013 – 2016			

Architecture, Building & Planning, Technische Universiteit Eindhoven

				(Cum Laude afgestudeerd op 27 januari 2016)
				

Mastertrack Architecture en mastertrack Structural Design

				Afstudeerproject beoordeeld met een 9 en gekwalificeerd voor de Archiprix 2016 competitie als een van de
				

vier beste TU/e afstudeerprojecten van 2015.

2009 – 2013			

Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven

				

Bachelor Bouwkunde richting Architectuur en Techniek.

				

Minor: ITO project, integraal technisch ontwerpen

2003 – 2009			

Atheneum, Lek & Linge Culemborg

				Natuur & Techniek
				

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

Automatiseringskennis
Autodesk Revit (ervaren), Adobe InDesign (ervaren), Autodesk AutoCAD (ervaren), Adobe Photoshop (ervaren), MatrixFrame (ervaren), Adobe Illustrator
(basis), Google Sketch-up (basis), Grasshopper (basis), Rhino (basis), SCIA engineering (basis)

Relevante werkervaring
September 2012 – juni 2015		

Bedrijf:		

Timo.nl online bouwmaterialen

				Functie:		Product Category management
				

Werkzaamheden:

Orderbeheer, product category management en klantenservice.

Bedrijf:		

René van Zuuk Architekten

		
Februari 2012 – juni 2012		

				Functie:		Stagiair architectuur
				

Werkzaamheden:

Onder andere daglichtberekeningen, brandvoorschriften tekeningen, detaillering,

				

verkooptekeningen en plattegronden ontwerpen voor een woontoren in Hilversum.

Mei 2011 – februari 2012		

Bedrijf:		

Lyceo Examentrainingen

				Functie:		Docent Economie & Natuurkunde
				

Werkzaamheden:

				

Materie uitleggen, helpen met de opgaven en nakijken.

Examenleerlingen assisteren in een drie dagen durende fulltime cursus. 		

Juli 2007 – juli 2011 			

Bedrijf:		

Ameron BV

				Functie:		Vakantiekracht Warehouse afdeling
				

Werkzaamheden:

Het runnen van het transport van glasvezelbuizen en hulpstukken. Order 		

				

picken, administratie, containers laden, portiers functie.

Talen
Nederlands:

moedertaal

Engels: 		

Spreken: redelijk

		Schrijven: goed
		Lezen: goed
Duits:		

Spreken: redelijk

		Schrijven: redelijk
		Lezen: redelijk

Nevenactiviteiten
Januari 2012 – januari 2015		

Redacteur Chepos Magazine

				

Schrijven, controleren en lay-outen van artikelen. Initiatiefnemer en uitvoerder van de compleet nieuwe

				

huisstijl vanaf de Chepos 4.0 release. Een nieuwe lay-out, logo, advertenties en template vormen de nieuwe

				

huisstijl van het blad. (Chepos is het tijdschrift van studievereniging CHEOPS, uitgave: vier keer per jaar,

				

oplage: 1600, 60 pagina’s per uitgave. Te bekijken op issuu.com: Chepos)

Erkenningen
2015: Archiprix 2016 nominatie voor de Technische Universiteit Eindhoven. Geselecteerd om de TUe te representeren op de landelijke wedstrijd waar de
beste afstudeerprojecten in de richtingen architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur aan deelnemen. De prijsuitreiking van de landelijke wedstrijd
is op 18 juni 2016.
2015: PechaKucha presentatie in Eindhoven georganiseerd door Studium Generale.
2009: 4de plaats Jan Commandeursprijs (beste profielwerkstukken van Nederland).

Interesses
Alles dat ook maar iets te maken heeft met techniek, voetbal, architectuur, reizen, muziek (en de bijbehorende concerten), films en wintersport.

