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Naam:   Sergej Lojko
Adres:   Ulsheggerweg 4D, 5973 PD  Lottum
Mobiel:   06 13 93 91 68
E-mail:   sergej@lojko.nl
Geboren:  22 juni 1989 te Minsk
Nationaliteit:  Nederlandse en Wit-Russische
LinkedIn:  http://www.linkedin.com/in/sergejlojko
Website:  http://www.lojko.nl

PROFIEL

Iemand die de leidersrol op zich neemt en hierbij gebruik maakt van zijn empatisch en 
analytisch vermogen om mogelijkheden te creëren waar anderen alleen problemen zien.

OPLEIDINGEN

2011 - 2013  Master opleiding Industrial Design (2 jarige master opleiding)
      Technische Universiteit Eindhoven
2008 - 2011   Bachelor opleiding Industrial Design (3 jarige bachelor opleiding)
      Technische Universiteit Eindhoven
2002 - 2008  VWO (6 jarige opleiding)

Dendron College Horst

Binnen de Industrial Design opleiding heb ik met verschillende bedrijven samengewerkt. 
Zoals: Philips, GGZE, Kompan, DAF, PSV, Maxit, Triple Double en Océ. Alles wat ik aanpak 
doe ik zo gemotiveerd mogelijk. Het resultaat hiervan is dat ik geen studie vertraging heb 
opgelopen. Als afstudeer project heb ik een tool ontwikkeld waarmee mensen zich kunnen 
trainen tegen stress. Door te ademhalen in een 0,1Hz frequentie wordt het balans tussen het 
sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel binnen het ANS hersteld. Door middel van het 
introduceren van een fysieke beweging worden extra zenuwsignalen verzonden waardoor 
het effect van het ademhalen versterkt wordt. Om de werking van het concept te toetsen 
heb ik fysieke en subjectieve ervaringen gemeten terwijl gebruikers bezig waren met mijn 
prototypes. Door middel van statistische analyses konden bepaalden effecten worden 
vastgesteld. Mijn afstudeer project werd als zodanig interessant  gezien dat het intern wordt 
voortgezet bij de Industrial Design afdeling.

WERKERVARING
 
2012 - 2013  Servicedesk medewerker, EUflex Eindhoven

Hier houd ik me bezig met het verhelpen van kleine computer problemen en verdere service 
gerichte werkzaamheden voor studenten en medewerkers. Bij deze functie is het belangrijk 
dat ik me behulpzaam opstel.

2012 Project YEK 2.0, Gemeente Eindhoven, Ural Staats Academie voor Architectuur en Kunst, 
Technische Universiteit Eindhoven 
Voor dit project ben ik afgereisd naar Yekaterinaburg Rusland. Het doel van het project was 
om de mensen van de stad Yekaterinaburg te laten zien dat de oude historische gebouwen 
een deel van het cultureel erfgoed zijn. Net zoals de Witte Dame in Eindhoven moest de 
Witte Toren in Yekaterinaburg een nieuwe bestemming krijgen. Binnen een korte tijd heeft 
een onderzoek plaats gevonden binnen de lokale gemeenschap. Door dit onderzoek 
te analyseren is een ontwerp voorstel gemaakt. Met dit voorstel worden de culturele 
eigenschappen van de oude gebouwen in de stad opnieuw bij de bewoners onder de 
aandacht gebracht. 

Curriculum Vitae
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2002 - 2012  Werknemer Rozenkwekerij, Henri Schraven
Hierbij heb ik me bezig gehouden met het telen van rozen en andere planten zoals coniferen 
en taxussen. 

2010 - 2011  Internship Design Research, Océ Technologies BV
Hier was ik verantwoordelijk voor het gebruikersonderzoek voor een nieuwe uitvinding van 
een research werkgroep. Door middel van verschillende interviews en gebruikers testen heb 
ik een analyze gemaakt  waaruit zou blijken of een uitvinding levensvatbaar zou zijn of niet. 

•	 Contacten leggen met gebruikers
•	 Grafisch ontwerpen binnen werkgroep
•	 Testen met gebruikers
•	 Concept ontwerp
•	 Contacten leggen met andere bedrijven
•	 Presenteren van onderzoeksresultaten
•	 Adviseren voor verder onderzoek

NEVENACTIVITEITEN

2005 - 2013 Vrijwilliger, Voorzitter van de Programmering en Bestuurslid binnen het openbare jeugd 
centrum Canix
Vanuit het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de hele vereniging en alle beslissingen. 
Ook houd ik de administratie bij van de bardiensten. Als vrijwilliger houd ik me bezig met 
barwerkzaamheden. Tijdens mijn bestuurstijd en als voorzitter van de programmering heb 
ik geleerd om georganiseerd te werken. Ook heb ik mijn leidersrol goed ontwikkeld omdat 
ik leiding gaf aan de programmering: een team van 6 personen die ongeveer 25 activiteiten 
per jaar organiseren. 

2010 – heden Ontwerp en beheer van diverse websites.

VAARDIGHEDEN 

Computer vaardigheden:
Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver
Adobe Premiere
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
SPSS
Solidworks
Arduino Sofware

Taal vaardigheden:
Nederlands, goed
Engels, goed
Duits, voldoende
Russisch, voldoende

INTERESSES

Muziek: ik ben een zanger van twee bands en bezoek geregeld concerten.
Voetbal: op amateur niveau speel ik voetbal.
Techniek: ik ben altijd op te hoogte van de nieuwste producten.
Creatieve bezigheden zoals fotografie en de bewerking hiervan.

AANVULLENDE INFORMATIE

Referenties op aanvraag verkrijgbaar


