
Curriculum Vitae
Personalia

Naam:  Peter Kenis
Adres:  Heistraat 318, 2610 Wilrijk
Telefoon: 0496/21.11.58 
E-mail:  peter@ontwrpatelier318.be
Geboren: 24 juni 1968
Gehuwd met Maria Constanza Gutiérrez, papa van Matéo (8j.) en Laura (10j.)
Website:  www.ontwerpatelier318.be

Opleidingen

Personalia

1987 - 1993 Henry Van de Velde-instituut, Antwerpen
  Master in Productontwikkeling (voordien Industriële vormgeving)

1984 - 1987 Sint-Jan Berchmanscollege, Mol
  Wetenschappelijke B

Werkervaring

Mewaf Int. (Van Marcke-group) (Kortrijk), 06/2011 tot 08/2012
 
Functie:  Productontwikkelaar & Project Designer
Jobinhoud: client-design voor de key-accounts en overheid. Designer van de nieuwe Loungewerkplek, 

opvolger van de succesvolle Metrix-lounge.

Ontwerpatelier 318 (Wilrijk), 02/2013 tot heden)

Functie:  Freelance ontwerper/zaakvoerder.
  
  Ontwerpatelier 318 is een ontwerperscollectief, geleid door Bart Goormans en Peter Kenis, en is 

actief in het domein van meubelontwerp, interieur-inrichting en productontwikkeling.

Opdrachten: 
  Veyhl ( )www.veyhl.com

Duitse fabrikant van kantoormeubilair. Ontwerp en ontwikkeling van kantoormeubilair

Pitten & Bonen ( )www.pittenenbonen.be
Herinrichting van deze eetzaak en ontwerp van het nieuw meubilair 

Gispen ( )www.gispen.com
Ontwerp van een modulaire loungewerkplek volgens de gangbare normen (o.a. NPR 1318)

Verdon ( )www.verdoncollection.be
uittekenen meubelen voor productie in Azië

Robberechts/ Ervo Projects (Turnhout), 03/2009 - 10/2010)
Fabrikant van kantoormeubilair en metalen kasten.

Functie:   Senior Productdesigner
Jobinhoud: Ontwerpen van kantoormeubilair, uitwerken van prototypes en opvolgen in de productie vnl. 

bureautafels. Ontwikkeling van de verpakking en aanmaken van de handleidingen. Coördinatie en 
communicatie met Veyhl,  Duitse toeleverancier van bureau-onderstellen. Technisch advies, 
client-design en visualisaties bij grote offertes en projecten op maat.
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3D-CAD: zeer goede kennis van Solidworks  (3D-cad systeem) 
  goede basiskennis van Pro-Engineer Wildfire 3.0 - Wildfire 5.0
  basiskennis Autocad
  goede basiskennis Sketchup 7.0 

Visualisatie: goede kennis Photoworks (rendermodule Solidworks)
  Kennis Keyshot , Artlantis en 3D-max

Overige:  kennis van Powerpoint, Coreldraw, Photoshop, Micosoft Office

Talenkennis

Computervaardigheden

Nederlands: moedertaal
Engels:  goed gesproken en geschreven kennis
Spaans:  goede gesproken kennis
Frans:   gesproken kennis
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Hobbies

- meubels ontwerpen en maken.
- Reizen, vooral naar Zuid-Amerika. Na mijn studies ben ik 3 maanden met een rugzak doorheen de   

Dominicaanse Republiek en Ecuador getrokken. 
- het bourgondische leven: koken, eten en tafelen

Spekan Engineering (Oudenaarde), 05/1999 -08/2000
Ingenieursbureau, gespecialiseerd in productontwikkeling m.b.v. Pro-Engineer.
Functie:   Ontwerpingenieur/ CAD-tekenaar

ACE Ingenieurs- & adviesbureau(Antwerpen), 01/1999 - 04/1999
Functie:   3D CAD-tekenaar

Handi-Move International (Ninove), 03/1996 -01/1999
KMO die til- en care systemen produceert voor de medische sector.
Functie:   Industrieel ontwerper/ CAD-tekenaar

Mewaf Int. (Van Marcke-group) (Kortrijk), 08/2000 - 02/20009
Fabrikant van ergonomisch modulair kantoormeubilair.
  
Functie:   Verantwoordelijke voor de productontwikkeling en projectdesign.(2004- 2009)
Jobinhoud: Ontwerper van het modulaire Metrix-systeem, de Metrix loungewerkplekken en het Flexbox-

gamma. Vormgeving en technische uitwerking van meubelconcepten. Aansturen van de 
engineering en tekenaars.  Technisch-commerciële ondersteuning van de accounts-managers.  
Rapporteren aan de  Director (Carl Van Marcke) 

Functie:  Projectdesigner voor België en Nederland(2000-2009)
Jobinhoud: client-design voor de key-accounts en overheid, specifieke klantwensen omzetten in maakbare 

producten, productvisualisaties en technische uitwerking m.b.v. Solidworks/ Photoworks. 
Projectcoördinatie tussen engineering, productie en eindklant. Prototype-verdediging en 
productpresentaties bij de klant. Technische ondersteuning van de accountmanagers. 
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