
Mijn naam is Martijn Fernandez Cordoba, Flash animator en grafisch ontwerper. Ik werk alleen en in teamverband 
voor middelgrote en grote reclame- en designbureau's waarbij ik in elke fase tussen ontwerp en daadwerkelijke 
oplevering van het project inzetbaar ben.  
 
Sinds 2004 specialiseer ik me in het ontwerpen en ontwikkelen van websites op maat waarbij ik gebruik maak van 
HTML, CSS, Javascript en Flash. Ik ontwerp tevens visitekaartjes, flyers, folders, banners, logo's en animaties waarbij 
ik gebruik maak van Adobe Illustrator, Photoshop en ImageReady, Dreamweaver en Flash.  
U kunt hierbij denken aan de volgende opdrachtgevers. 
 
 
Me d i a   C a t a l y s t    Banners voor Sony Ericson 
 Applicaties Illustrator, Photoshop 
 
 Banners voor PlayNow 
 Applicaties Illustrator, Photoshop 
 
 
O c h i o  Banners en omslagen voor Vanilia in samenwerking met tijdschrift 'Jan'.  
 Applicaties Illustrator, Photoshop 
 
   
S t u d i o   D o k  Webdesign 
 Applicaties Flash, Dreamweaver, Photoshop 
 
 
B r a n d n e w   D e s i g n  Flash animaties 
 Applicaties Flash 
 
 
T N T  Flash animaties, Flash banners 
 Applicaties Flash, Illustrator 
 
 
S o n y E r i c s o n  Banners 
 Applicaties Illustrator, Photoshop 
 
 
 
Ik heb bij LearningTrain de basis gelegd voor mijn huidige werkzaamheden. Ik heb een cursus Flash en Illustrator 
gevolgd waarbij mij werd bijgebracht hoe ik een efficiënte werkmethode kon ontwikkelen die mij zou helpen bij een 
professionele workflowopzet. Deze stelt me nog dagelijks in staat om tijdens ontwikkelingsprocessen op hoog niveau 
met anderen te kunnen communiceren over wat voor de verschillende trajecten en fases nodig is. 
 
 
De cursus was zeer leerzaam en duidelijk geschreven. Door de goede lesmethode, duidelijke taal en overzichtelijkheid 
in het lesmateriaal heb ik nog steeds veel baat bij de tijdens de cursus aangeleerde methodiek. Ik had niet verwacht 
dat de cursus zo diep in zou gaan op de materie maar ondanks het feit dat ik dacht niet alles nodig te hebben merk 
ik dat ik in de praktijk eigenlijk alles wat behandeld is dankbaar inzet. Ondanks het feit dat mijn kennis in de loop 
der jaren natuurlijk is uitgebreid gebruik ik nog steeds de tijdens de cursussen aangeleerde methodiek. Deze is voor 
mij erg belangrijk geweest bij het samenwerken met diverse grafisch ontwerpbureau's. Bovendien biedt hij me de 
mogelijkheid mijn tijd efficiënt te gebruiken: de slimme tips over hoe je het beste bepaalde handelingen kunt 
uitvoeren gebruik ik nog dagelijks. 
 
 
Ik dien graag als referentie voor LearningTrain en u kunt me dan ook bellen of mailen voor meer informatie. 
 
 
 
 


