
Personalia  

  

Naam                                   Iryna Liskovska  

Woonplaats                         ’s-Hertogenbosch 

Telefoonnummer                06-47146614  

Geboortejaar                       1994  

Nationaliteit                        Nederlandse, Oekraïense 

e-mail                                  liskovskairyna@gmail.com  
  

Profiel  

  

Een creatieve teamspeelster met een resultaatgerichte mentaliteit. Tijdens mijn opleiding 

Architectuur heb ik goede organisatorische vaardigheden ontwikkeld. Ik heb geleerd om 

onder druk te werken en mijn werkzaamheden op een logische en nauwkeurige manier 

uit te voeren.  

  

Werkervaring   

  

Maart 2022 – nu: Van Aken, Eindhoven, Nederland  

  

Functie: assistent ontwerper (fulltime)  

  

 Architectonische ontwerpen maken op basis van input en feedback van klanten.  

 Uitwerken van deelontwerpen in grotere projecten.  

 Verzamelen van de benodigde informatie.  

 Overleg met projectleiders en BIM-modelleurs.  

 Digitaal uitwerken van ontwerpen met AutoCAD, SketchUp, Enscape.  

 Visualiseren van projecten met Photoshop, SketchUp Pro, Enscape en maquettebouw.  

 Opstellen en uitvoeren van cliëntencontracten na specifieke consultaties.   

 Contracten en ontwerpen aanpassen aan de veranderende behoeften van klanten.   
  

 Mei 2021 – Februari 2022: DWanimations, Leerdam, Nederland  

  

 Functie: junior 3D Artist (fulltime)  

   

 CAD-tekeningen (bouw/technisch gerelateerd) lezen.   

 Dagelijks werken in programma’s zoals: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup,  

 3Dmax, Vray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.  

 Het bepalen van hoeveelheden o.b.v. 2D en 3D modellen.   

 Het aanbieden van tekeningen bij de externe opdrachtgever na akkoord van mijn 

leidinggevende.   

 Het maken van berekeningen waar nodig. 

   

Opleidingen 

  

2018-2021 : Master Interieurarchitectuur, Zuyd University, Maastricht, Nederland 

  

Master thesis: ‘Towards an adaptive reuse: rethinking a church building’ – Een 

proefschrift bestaande uit casestudies over de herbestemming van bestaande 

kerkgebouwen in Nederland.    

- Anatomisch model (eindproject) van de Mariakerk: Student´s Community 

Performance & Art Center.  



• Technische computertekeningen maken (Revit Architecture + Photoshop) van 

o.a. historische kaarten (ArchiCAD), evenals handschetsen (met aquarel, inkt, 

potlood, houtskool en acryl).  

• Architecturale visualisaties en videopresentaties maken van het exterieur en 

interieur van de Mariakerk (SketchUp+ Lumion+ Photoshop).  

• Kartonnen exterieur-, interieur- en landschapsmodellen maken en kunstmatige 

en natuurlijke verlichting creëren.  

  

2016-2017 : Pre-Master Nederlandse Architectuur, HAN Hogeschool en ArtEZ 

Academie, Arnhem, Nederland 

  

•  Architectonisch project voor Tennisclub Arnhem: duurzame ontwerpen maken 

met betrekking tot de luchtkwaliteit, afvalbeheer, watergebruik en energie-

efficiëntie.  

• In een team werken aan stedenbouwkundige en landschapsprojecten in 

Nederland.  

• Ontwerp- en constructiemanagement om 3D-modellen te ontwikkelen ter 

ondersteuning van de architectonische ontwerpconcepten en 

onderzoekswerkzaamheden (SketchUp + ArchiCad).  

• Teken- en boetseertechnieken verbeteren, evenals mijn vaardigheden op het 

gebied van modelleren en ontwerpen.  
 

2012-2016 : Bachelor's degree in Architectuur, Kiev National University of 

Construction and Architecture, Kiev, Oekraïne 

  

Bachelorproject - Martial Arts school – het schetsen (aquarel, potlood), technisch 

tekenen (Revit Architecture) en ontwerpen van een duurzame omgeving (met karton, 

hout en klei) voor het beoefenen van vechtsporten op het eiland Trukhaniv, Kiev, 

Oekraïne. Tevens heb ik 3D-visualisaties gemaakt, evenals modellen en video-animaties 

(3Ds Max + V-Ray + Photoshop + Adobe Premiere). 

  

Overige cursussen en stages  

  

2022: Revit- cursus, Van Aken, Eindhoven,  Nederland.  

2020: Workshop Border Encyclopedia, Venlo, Nederland.  

2019: Workshop Pinhole Camera, Maastricht, Nederland. 

2019: SketchUp + V-Ray- cursus, online  

2018: Keramiekworkshop 'Bowl', Maastricht, Nederland.  

2016: Stage bij een architectenbureau, Kiev, Oekraïne.  

• Deelgenomen aan alle fasen van het ontwerp- en bouwproces van twee 

woningbouwprojecten.  

• 3D-modellen en video-animaties gemaakt in Revit Architecture.  

• 3Ds Max en V-Ray gebruikt om fotorealistische visualisaties weer te geven.  

• 2D technische tekeningen en schetsen gemaakt in Revit en SketchUp voor de 

bouwteams.  

2016: Stage bouwplaats, Kiev, Oekraïne. 

2016: Revit- cursus, Kiev, Oekraïne. 

2014: Workshop kartonnen maquettes maken, Kiev, Oekraïne.  

2013: Workshop metingen uitvoeren en pittoreske tekeningen maken met aquarel, Kiev, 

Oekraïne.  

2011-2012: Architectuurcursussen, Kiev, Oekraïne.  

  



Softwarevaardigheden: 

 

 ArchiCAD 

 SketchUp 

 Revit Architecture 

 AutoCAD 

 3Ds Max 

 V-Ray 

 Adobe InDesign 

 Adobe Premiere 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Photoshop 

 Lumion 

 Corona Renderer 

 Sketch 

 Enscape                                                                

  

Talen                           Moedertaal                                                      Russisch, Oekraïens  

                                  Vloeiend, zowel in woord als geschrift           Engels, Nederlands  

                                  Basis                                                                Duits, Pools   
  

Hobby’s                  Tennis, skiën, schaken, tekenen  


