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WERKERVARING GRAFISCHE SECTOR
		
		
2010 - heden	Grafisch vormgever, freelance/ZZP, ontwikkeling en ontwerp van websites
voornamelijk voor MKB en nonprofit organisaties, vaak gekoppeld aan
advies in het gebruik van de verschillende media en het ontwikkelen van
deze uitingen. Ontwikkelen van datavisualisaties en infographics.
		

2008 - 2010 	Uitgeverij Malmberg
Ontwikkeling van de nieuwe rekenmethode in een team van uitgevers,
trafficmanagers, auteurs, eindredactie en IT'ers. Het visueel maken van
data middels diagrammen, illustraties en graphics. Instruëren van
illustratoren en fotografen

		
2008 - 2008	gemeente Zwolle, sectie Stedenbouw, Atelier en Verkeer.
			Ontwikkeling en vormgeving van voorlichtingsmateriaal.
Vertalen van bestuursplannen naar overzichtelijke kaarten en grafieken.
Het in kaart brengen van data middels diagrammen en graphics om
probleemgebieden aanschouwelijk te maken.
		

2005 - 2008	Grafisch vormgever, Novioforum, Meubelgroothandel Nijmegen.			
-	Teksten en vormgeving van publiciteitsmateriaal.
			
- Verzorging van productfotografie.
			
- Begeleiding stagiaires.
			
- Opzetten en aansturen van de website.
		
2003 - 2005	Freelance vormgever
		
2002 - 2003 DTP’er Philips Design, Amersfoort.
			
Vormgeving en coördinatie van productgrafiek.
			Vervaardigen van producttekeningen, pictogrammen en
verpakkingsmateriaal.
		
2000 - 2002	DTP’er/vormgever Mediaeval, Nijmegen.
		
1998 - 2000	DTP’er/vormgever Fontline, Nijmegen.
		
1997 - 1998	Stage Museum voor Moderne Kunst Arnhem.
		
1991 - 1996 Offset-drukker bij drukkerij Trioprint en drukkerij de Stempel, Nijmegen.

OPLEIDING
		
		
		
		

Web Development, College of Multimedia, Amsterdam, diploma 2010
Fotografie studiotechniek, Fotogram Amsterdam, 2008			
Grafisch Ontwerpen, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem, diploma 2005		
Grafisch Opleidingscentrum (GOC), Opleiding Vellenoffsetdrukker, diploma 1992
HAVO, Carmellyceum, Oldenzaal, diploma 1979

Computerprogramma’s;
		
Zeer ruime ervaring met: Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS		
		Ruime ervaring met: Wordpress en Flash
		Ervaring met PHP, Javascript en Microsoft Office
BIJZAKEN
		
Docent cursussen websitebouwen en beeldbewerken.
		
Kookdame (invalskracht) voor instellingen voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
		
Organisator fotowedstrijd Lent/ Lentse oeverspelen

