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Hallo daar!
Mijn naam is Sander Verdickt en ik 
ben een  Game Artist en Graphic 
Designer gelokaliseerd in 
Beveren-Waas (België).

Mijn focus ligt op het maken van 
unieke, aansprekende en consistente 
visuals voor de projecten waar ik
aan meewerk.

Opgeleid om zowel in 2D als in 3D te 
werken, heb ik een brede skillset die 
ik constant probeer uit te breiden en 
te verbeteren.
Ik ben verliefd op beide: het con-
ceptuele, design aspect en het 
productie aspect van de creatieve 
industrie, om van begin tot einde 
een goed doordacht product af te 
leveren, of het nu karakterontwerp, 
3D-modellen, illustratie of grafisch 
werk is.
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Secundair Onderwijs Diploma
Toegepaste Beeldende Kunst
PORTUS Berkenboom Instituut
Sint-Niklaas

won prijs voor ‘Beste Eindwerk’. 

Bachelor diploma in audiovisuele kunst
Communicatie & Media design
Game Art & Design
LUCA School of Arts
Genk

Afgestudeerd met onderscheiding.

Master diploma in audiovisuele kunst
Communicatie & Media design
Game Art & Design
LUCA School of Arts
Genk

Afgestudeerd met onderscheiding.

Stage (3months)
Hoofd game artiest, grafisch ont-
werper  & 3D-artiest
LuGuS Studios bvba
Hasselt
aangevuld met 2 maanden vakantiewerk

Freelance opdracht Ooblets
Character concept/3D-artiest/animator
Glumberland 
New Hampshire USA

opdracht loopt nog
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JamToday 2014
Hoofd game artiest & 3D-artiest
C-mine Crib
Genk

Won ‘Beste Lokale Game’

Global Gamejam 2015
game concept/artiest
C-mine Crib
Genk

Programmabeheersing

Mijn interesses zijn o.a. mode, 
design, interieur, Wes Anderson 
films, videogames, cardgames 
of boardgames spelen, klassie-
ke literatuur, planten verzorgen, 
vintage meubelen verzamelen en 
mijn kat Dorian Grey.

Andere sterke punten:
-Ik heb een rijbewijs (B) en mijn 
eigen wagen.
-Ik spreek en schrijf vlot in het 
Nederlands en het Engels.
Frans beheers ik, maar in beperk-
tere mate.
-Ik ben een teamplayer en ben 
het gewend om in groep te 
werken.
-Ik ben goed in tijd- en deadline-
management.
Benieuwd naar mijn werk? Neem 
een kijkje op mijn portfolio:
www.sanderverdickt.com

Concepting & Brainstorming
Opgeleid als designer, hou ik 
van rond de tafel te zitten met 
een groep en suggesties te 
brengen gebaseerd op mijn 
designkennis.

Tekenen & Visualisatie
Ik hou van tekenen, van klei-
ne krabbels die een vroeg 
concept tonen tot afgewerkte 
digitale producten. Van charac-
ter design, interieur, props of 
graphic design. Ik ben ook best 
goed met kleuren!

Branding Identity
Ik ben op mijn gelukkigst als ik 
ervoor kan zorgen dat wat ik 
maak perfect past bij de ‘brand 
identity’ of visuele stijl van de 
projecten waaraan ik werk.

sanderverdickt@hotmail.com
sociale media: @magicalsander


