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Ik ben getrouwd en moeder
van een tweeling van 6 jaar.
Mijn hobby is fotograferen.

06224 664 61

SKILLS
OPLEIDING

LEAO De Windroos
diploma behaald

M.d.g.o. Midveld College
mode & kleding / presentatie
diploma behaald

InDesign
Illustrator
Photoshop
Lightroom
Dreamweaver
Joomla
HTML / CSS
Mailchimp
Word
Facebook

EIGENSCHAPPEN
Perfectionist
Creatief
Leergierig
Nieuwsgierig
Stressbestendig
Klantgericht
Tikkeltje eigenwijs

WERKERVARING
D T P ’ r / G rafisch vor m geefster & we b designer
Toen ik in 1996 stage mocht lopen bij een reclamebureau dat naast Fabrica Multimedia gevestigd was en even een kijkje bij hen mocht nemen wist is het zeker, dit is wat ik wil doen. Grafisch
vormgeven. Ik liep stage bij Spoetnik, een bedrijf wat schetsen en illustraties maakte voor diverse reclamebureaus. In 1996 behaalde ik mijn diploma en werden mij direct 2 banen aangeboden, bij Spoetnik als schetser/illustrator en bij Fabrica Multimedia als Grafisch Vormgeefster.
Voor dat laatste heb ik gekozen. Ik heb 4 jaar met heel veel plezier gewerkt bij Fabrica en daar
enorm veel ervaring opgedaan. Tot ik de stap nam om zelfstandig te gaan ondernemen.

Fabrica
Multimedia
1996 - 2000

G rafisch vor m geefster , we b designer & fotograaf
In 2000 heb ik de grote stap genomen om zelfstandig ondernemer / freelancer te worden met
alle ervaring die ik bij mijn vorige werkgever op had gedaan. In de afgelopen jaren heb ik
voor grote en kleine bedrijven gewerkt en werd ik af en toe ingehuurd door reclamebureaus
waardoor ik mocht meewerken aan diverse leuke opdrachten voor grote merken als Red Band
Venco, Reebok, Campina, GasRent, maar ook voor lokale bedrijven. In 2005 ben ik mijn hobby
voor fotografie uit gaan breiden en ben ik naast Zelexion nog een bedrijfje gestart genaamd
Biebaboe Kinderfotografie. Waar ik nog steeds regelmatig met veel plezier kinderen en gezinnen fotografeer.

Zelexion
&
Biebaboe
2000 - heden

