		

Curriculum Vitae

				Personalia

Naam				Antonio Cannavacciuolo
rijbewijs				B
nationaliteit			Italiaans
				Contact
			
Wim Kanplein 23
				2548 ZX Den Haag
				
+31 6 24 20 46 05
				info@onelab.nl

				Opleidingen

2007				Bouwbesluit 2003			Certificaat
2007				
Brandveiligheid woningbouw en utiliteit Certificaat
2003				
SAE College, 3D graphics+animation
Ceftificaat
1990 – 1998			
Architectuur, TU-Delft 			
Diploma
1988 – 1990			
Industrieel Ontwerpen, TU-Delft 		
Propadeuse

				Werk
2012/06 - 2012/10		

NACO Den Haag

				REVIT MODELLEUR

			Schiphol: G-, E-, F-pier. DO van het CSNS project.
			DO Brandweerkazerne Bonaire
				
				
2011/06 - 2012/05		 EGM architecten Dordrecht
				ONTWERPER/INTERN PROJECTLEIDER
			Reinier de Graaf Gasthuis Delft
				
analyse Revit model ten bate van calculatie
			Ikazia ziekenhuis Rotterdam
				digitaliseren bestaande bebouwing+modeleren nieuwbouw
			
Ondergrondse parking Scheldekaai Antwerpen
				
modeleren van het volledige Revitmodel tot VO niveau			
				
2010/04 - 2011/05		 ABT Delft
				INTERN PROJECTLEIDER
				European China Center te Rotterdam: hotel/winkels/kantoren
				resultaat: afgerond DO+ set
			Stadstimmerhuis te Rotterdam
				
resultaat: gedigitaliseerd model van de bestaande bebouwing
			
G-Star HQ te Rotterdam
				
resultaat: DO set + bouwaanvraag
2011/03/07			

Start Onelab en zelfstandig Ondernemerschap

2010/04 - 2010/06		

Nederland wordt Anders

			-

Onderzoekslab: Nederland op de ontwerptafel, scenario’s voor 2040
resultaat: 7 min durend filmpje+boek

-		

				ONDERZOEKER

				
				
Quote ir. Liesbeth van der Pol, rijksbouwmeester
				“ ondergetekenden verklaren dat Antonio met veel enthousiasme en 			
				
toewijding een constructieve bijdrage heeft geleverd aan het Onderzoekslab... en met de
				
bereikte resultaten heeft voldaan aan de gestelde opgave”

2009/01 - 2010/04		

Atelier PRO

				ONTWERPER/INTERN PROJECTLEIDER

			prijsvraag renovatie collegezalengebouw Erasmus Universiteit Rotterdam
				resultaat: 2e plaats
			
nieuwbouw Meander Medisch Centrum, Amersfoort
				
resultaat: afgerond+goedgekeurd bouwaanvraag geheel uitgewerkt en getoetst in REVIT
				
				
Quote ir. Albert Trip, manager nieuwbouw, Meander Medisch Centrum
				“...hoewel complex, heb jij altijd gekozen voor een eenvoudig benadering, waarbij je
				
mensen hebt weten te motiveren om enthousiast aan het project te werken”, “.. met jouw
				
expertise en je overtuigingskracht is het traject tot een goed einde gekomen.
				
Zonder jouw inzet was dit niet gelukt”
				Quote ir. Hein Doeksen BNA, ontwerpcoordinator Atelier PRO
				
“ Antonio heb ik leren kennen als een multidisciplinaire denker. Als architect is hij gewend
een vraagstelling inductief te benaderen - het algemene afleidend uit het bijzondere..”
				
2008/06 - 2008/12		
Geurst & Schulze architecten
				PROJECTLEIDER/TEKENAAR
			
Kallahof te Woerden: eengezinswoningen+appartementen en KDV
				resultaat: goedgekeurde bouwaanvraagset
			
Andreas Ensemble te Amsterdam: hoogbouw/woningen+hotel
				resultaat: afgeronde werktekeningenset+details
				
Quote Renz Schulze, Geurst & Schulze architcten b.v.
				“..wij willen Antonio van harte aanbevelen.... in die periode zijn met name zijn goede 		
				
communicatie met in- en externe partijen en betrokkenheid bij het bureau opgevallen”
2008/01 - 2008/06		
Freelance
				ONTWERPER 									
			
div. projecten voor Architectenbureau Phllip Poell, Den Haag
				resultaten: diverse goedgekeurde bouwaanvragen
			Soap Ateliers, Delft
				
resultaten: afgerond DO-ontwerp villa familie van Ganzewinkel
			KCAP, Rotterdam
				Studenhuisvesting te Delft, in uitvoering
2007/02 - 2008/01		
Kraaijvanger.Urbis, Rotterdam
				ASSISTENT ONTWERPER/TEKENAAR			
			
Nieuw stadskantoor in Utrecht
				resultaat: afgerond VO set
			
Nieuwe visie op toekomst Sportpaleis Ahoy, Rotterdam (Prijsvraag)
				resultaat: 2e plaats
			Gemeentehuis, Boxmeer
				resultaat: afgerond DO
			Renovatie+uitbreiding Museum Dordrecht
				resultaat: afgeronde bestektekeningen
			Nieuw stadskantoor+centraal station, Delft (Prijsvraag)			
				resultaat: 3e plaats
				
Quote ir. Hans van Schuylenburch, directielid Kraaijvanger Urbis
				“ Antonio heeft alle opgedragen werkzaamheden behorende bij zijn functie naar volle
				
tevredenheid uitgevoerd, is prettig in de omgang.....wij bevelen hem ten zeerste aan..”
2006/08 - 2007/01		
CEPEZED, Delft
				ASSISTENT ONTWERPER			
			
Renovatie en uitbreiding hoofdkantoor Politie Rijnmond, Rotterdam
				resultaat: schetsontwerp
			
Nieuw bedrijfsverzamelgebouw, Schiphol Airport
				resultaat: werktekeningen
				Quote ir. Ronald Schleurholts
				“ wij hebben Antonio leren kennen als een vriendelijke en gemotiveerde collega”		
		

2004/05 - 2006/06		
Architektencombinatie Bos, Rosdorff, Wiebing, Den Haag
				ASSISTENT ONTWERPER/ASSISTENT PROJECTLEIDER
			
Villa de Eese, Steenwijk
				
resultaat: opgeleverde villa, uitgewerkt vanaf DO fase
			
Verbouwing voormalig ministerie van OCW, Europaweg, Zoetermeer
				resultaat: opgeleverd project, uitgewerkt vanaf DO+ fase					
			
2002/03 - 2003/04
Habeon Architecten, Roelofarendsveen
				ONTWERPER
Ontwerp voor een nieuwe gevel voor CityBox selfstorage, Arnhem
resultaat: opgeleverd naar eigen ontwerp
Interieurontwerp en nieuwe huisstijl voor Zorg + Zekerheid winkels in Lisse en Leiden
resultaat: opgeleverd naar eigen ontwerp
Nieuw bedrijfsgebouw voor houthandel Mooren, Roelofarendsveen
Nieuw kantoor voor BOVO-tours, Roelofarendsveen
1998/10 - 2002/03			
Diverse architectenbureau’s: Inbo Rijswijk, Groosman&partners, KOW and
			
B+M architekten
		
ASSISTENT ONTWERPER
		

				Prijsvragen
			
			2010 Reclaiming the street

			2010 Safe Trestles
					door naar de laatste 12
			
2010 Beursstand Provada voor De Architect/Vastgoedmarkt
			
2009 Landmarks for Venray
		
2007 07 eVolo Skycraper Competition
2006 Eenvoud: ontwerp voor een eenvoudig huis te Almere
2004 New home on the range: an ideas competition, AIA
2004 Wonen op Niveau, Roombeek, Enschede, Architectuur Lokaal
2003 2 woningen, Leliestraat Leiden, RAP
genomineerd voor eervolle vermelding
2001 Tomihiro Museum of Shi-Ga, Tomihiro, Japan

					
					

					

Computervaardigheden					

Apple en PC systemen

Tekenen		
		
Revit 2012; Autocad; Vectorworks; Arkey
3D					
Revit; Vectorworks; Cinema 4D; SketchUp;
2D					Photoshop; Illustrator; Indesign;
Algemeen			
Word; Powerpoint; Excel
			

					Talen

Nederlands
Engels
Duits
Italiaans

vloeiend
vloeiend
goed
basis

