WERK & PROJECTEN & ERVARING
Zelfstudie
Systeembeheer — 2021 - nu
- Opzetten en beheren van een server, domains, VM's en users
- Het leren van 'Identity with Windows Server' & 'Networking
with Windows Server'

ROBERT
GEURTS
ICT & SOUND DESIGN

OGD
PXE Bootcamp — 2019
- Werk verricht op de Service Desk voor een gemeente
- Cursussen gevolgd voor o.a. Security, Cloud infra en VM's
- Meerdere tests en ITIL behaald

Projecten
Verschillende projecten in muziek, games en
kunst — 2016 - nu)

DIT BEN IK
Ik ben een leergierige starter die zich
het liefst volledig stort op een specifiek
onderwerp. Mijn analytisch vermogen
zet ik graag in om zaken volledig uit te
pluizen! Ook in mijn vrije tijd verdiep ik
mij graag in technologische
ontwikkelingen. Ik werk goed in een
team en zelfstandig. Ik ben
communicatief, flexibel en beschik over
een goed creatief denkvermogen.

SKILLS, TOOLS &
CERTIFICATEN

● Troubleshooting
● Problem solving and logical thinking
● Agile Scrum
● Sound Design
● Game design
● TOPdesk
● Active Directory
● Visual Studio
● Unity
● Photoshop
● Ableton/Reason
● Wwise/FMOD
● Unreal Engine 4
● ITIL 3 Foundation
CONTACT INFORMATIE
Mobiel: +31 0621434694
Mail: contact@robertaudio.com
Portfolio: https://robertaudio.com/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/robertgeurts/
Adres: Viermorgen 19, 6641PX,

Beuningen, Gelderland, Nederland

- Ik heb gewerkt als designer, sound design en QA tester voor
meerdere projecten
- Meer info over de verschillende projecten zijn te vinden op
mijn portfolio

OPLEIDING
NHTV Breda Bachelor of Science
Game Architecture & Design, afgestudeerd in
2018
Tijdens mijn studie heb ik verschillende vakken gevolgd
waaronder: Programming, BugTracking, Game Engines en
verschillende design en art vakken. Ik heb tijdens mij studie
aan meerdere projecten gewerkt Ik heb prijzen gewonnen
voor 'Best Audio' en 'Best Game'.

Dominicus College & ROC Nijmegen
VWO E&M, afgestudeerd in 2012

HOBBIES & INTERESSES
Muziek & Instrumenten
Concerten & Festivals
Video Games & Bordspellen
Vivariums

