Curriculum Vitae, Marc Smids
Personalia:
Naam: Smids, J.A.
Roepnaam: Marc
Adres: Salamancapad 213
Postcode: 3584 DX
Woonplaats: Utrecht
Telefoonnummer: 06-40346432
Email: Asteryz@gmail.com
Website: asteryz.nl
Geboortedatum: 29-12-1991
Geboorteplaats: Wageningen
Nationaliteit: Nederlands
Geslacht: Man
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Opleidingen:
2015 – 2016
Master Game and Media Technology aan Universiteit Utrecht(diploma niet behaald)
2011 – 2015
Bachelor Informatica (richting GameTechnologie) aan de Universiteit Utrecht
2004 – 2011
VWO Olympus College (Diploma behaald) Examenvakken: Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde,
Informatica, Latijn, Engels, Nederlands, Natuur Leven en Technologie.

Werkervaring:
2014 – 2015
Universiteit Utrecht
Utrecht
Branche: Onderwijs
Functie: Student Assistent
Voltijd/Deeltijd: Deeltijd, 8 uur per week
Werkzaamheden: Begeleiden practica gameprogrammeren, nakijken programmeer opdrachten, begeleiden
werkcolleges, surveilleren tentamens, begeleiden practica gameontwerp, nakijken gameontwerp opdrachten,
administratief werk ter ondersteuning van het vak.
Voltijd/deeltijd: Deeltijd, 8 uur per week
2013
NRG
Arnhem
Branche: Research &
Functie: Java Game Ontwikkelaar
Voltijd/Deeltijd: Voltijd, 40 uur per week
Consultancy
Werkzaamheden: Analyseren bestaande game, ontwikkelen nieuwe game, deployment nieuwe game.
2010
Le Ballon
Heteren
Branche: Detailhandel
Functie: Magazijn Medewerker
Voltijd/Deeltijd: Voltijd, 38 uur per week
Werkzaamheden: Ontvangen en controleren van vrachten, Gereedmaken voor verzending van vrachten, Orders
verzamelen voor winkels, Magazijn vullen met nieuwe collectie.

Vrijwilligerswerk:
Indievelopment
2014 – 2015
External Relations
Benaderen potentiele sprekers, begeleiden bevestigde sprekers,
locatie bezoeken, ontvangst sprekers tijdens de conferentie.
2015 – heden
Voorzitter
event pitchen aan potentiele sponsoren.

Aansturen commissieleden, vergaderingen plannen en voorzitten,

Duh-Events
2013 – heden
Competitieleider The-Party.
2011 – heden
Competitieleider Campzone.
Als competitieleider bereid je de regels voor, je regelt het wedstrijdschema, je verwerkt de wedstrijd uitslagen, je
bent het aanspreekpunt van de organisatie en je moet valsspelers opsporen.

Talen:
Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend Lezen, spreken en schrijven. (Als moedertaal)
Duits Basis Lezen, spreken en schrijven.

Programmeer Talen:
C++
JavaScript

C#
php

Python
JAVA

HLSL
Unity

GLSL

Hobbys:
Koken
Al sinds ik een jaar of veertien ben kook ik meerdere keren per week, sinds ik op mezelf woon is het allemaal wat
simpeler geworden maar ik ben erg fan van de Italiaanse en Indische keuken.

Gamen
Al sinds kind af aan ben ik betoverd door de kunsten van de computer. Met de introductie van ADSL bij ons in huis
ben ik online gaan gamen en heb ik veel contact gehad met mensen van over de hele wereld, wat heeft geleid tot
mijn goede Engels. Zo ben ik ook op Campzone terecht gekomen, het grootste outdoor game evenement ter
wereld. Na twee jaar slechts als bezoeker naar Campzone te zijn geweest heb ik me aangemeld voor het
competitie team en sindsdien ben ik onderdeel van de vrijwilligers die de competities op Campzone en The-Party
verzorgen.

Game jams
Ik vind het leuk om mee te doen aan game jams, zowel solo (Ludum Dare) als in teams. In 2015 heeft het team
waar ik inzat de prijs voor beste game gewonnen op de global game jam in Hilversum.

