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Contact 

patrickwijker@gmail.com 

www.patrickwijker.com 

nl.linkedin.com/in/ 

patrickwijker/en 

04/2013--heden                Langerak de Jong                             Zoetermeer 

Operator 

 Koffie automaten onderhouden (schoonmaken en bijvullen). 

 Bijhouden van de vooraad van snoep en frisdrank automaten. 

09/2008 – 09/2010             Ivory Lake                                      Leiden 

3D Artist 

 Gewerkt aan een offshore schip simulator. 

 Modellen van boten,boorplatformen en andere objecten die op 

boten te vinden zijn. 

 Het gehele proces van modellen, UV-mappen, texturen, bakken 

van lightmaps  behoorde tot mijn taak. 

02/ 2007 - 06/2007 Mirage 3D                                      Den Haag 

Ontwikkelaar virtueel planetarium, 3D Artist 

 Gewerkt aan virtueel planetarium afstudeerproject. 

 Volledig werkend systeem afgeleverd als basis voor een nieuwe 

animatiefilm. 

 In teamverband volledig product afgeleverd. 

 Onderzoek gedaan naar cloth simulatie technieken met Maya. 

07/2006 - 09/2006 Freelance                                         Zoetermeer 

Freelance 3D Artist/Animator 

 In opdracht van gemeente Den Haag, dienst stadsbeheer 

afdeling archeologie.  

 3D visualisatie gerealiseerd aan de hand van de vondsten uit 

opgravingen aan de Uithofslaan. 

 Gehele opdracht solidair verwezenlijkt. 

2003 – 2007        Willem de Kooning Academie   Rotterdam 

Bachelor Communicatie & Multimedia Design 

Minor 3D Computer Graphics 

1997 – 2002        Stedelijk College     Zoetermeer 

HAVO, profiel Economie en Maatschappij + informatica 

Scholing 

Over mij 

Het bedenken en het (leren) maken 

van games doe ik graag naast mijn 

betaalde werkzaamheden. Het 

bedenken van een nieuw spel is één 

ding, maar dit vertalen naar code en 

graphics zie ik als een leuke 

uitdaging. 

Zo heb ik me verdiept in de Unreal 

Engine, Android game development 

en momenteel ben ik bezig met 

Game Maker. Om hierin ervaring op 

te doen ben ik druk bezig met het 

ontwikkelen van een shooting 

gallery game voor Android tablets. 

Enkele work in progress beelden 

van deze game vindt u in mijn 

portfolio. 

App’s  

Aan de hand van een zelfstudieboek 

ben ik begonnen met het maken 

van app’s, door middel van het 

softwareontwikkelingsprogramma 

Eclipse.  

Continu nieuwe kennis vergaren 

stimuleert mij om door te blijven 

leren, zoals het leren 

programmeren van app’s. 



 

Software kennis 

Maya 

4/5 

Gimp 

4/5 

Game Maker 

3/5 

Photoshop 

3/5 

UDK 

2/5 

Illustrator 

2/5 

Premiere 

2/5 

Eclipse 

2/5 

Vrije tijd 

3D Vaardigheden 

Modeling 

4/5 

UV Mapping 

4/5 

Texturing 

4/5 

nCloth  

4/5 

Eigenschappen 

 Creatief 

 Sociaal 

 Collegiaal 

 Flexibel 

 Stressbestendig 

 Behulpzaam 

 Communicatief 

 Betrokken 

 Leergierig 

In mijn vrije tijd houd ik mij o.a. graag bezig met games. Zo speel ik 

momenteel Dragon Age inquisition en Diablo 3 op de Xbox One. Echter niet 

alleen het spelen van games, maar ook het bedenken en het (leren) maken 

van games doe ik graag. Het bedenken van een nieuw spel is één ding, maar 

dit vertalen naar code en graphics zie ik als een leuke uitdaging. 

Gamen Films & series Game development 


