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° 25 april 1979

Spontaan, enthousiast en communicatief, creatief, open,
klantvriendelijk, rechtuit en eerlijk. Perfectionist en plantrekker,
goede balans tussen leidend en volgend. INFJ.
Ik ben rustig, krachtig en gevoelig. Ik pas mij gemakkelijk
aan mensen en omgevingen aan, en voel mij overal snel
thuis. Ik ben uitzonderlijk intuïtief in de omgang met mensen
en heb goed ontwikkelde normen en waarden. Het liefst werk
ik individueel maar ik kan delegeren waar nodig en sta open
voor input van anderen.

Huidige functie (sinds juni 2018)
Graphics Manager, Doxis Lighting Factory in Genk
2006-heden: Freelance grafisch vormgever + fotograaf
2010-2014: Part-time receptioniste, ACA IT-Solutions
2005-2009: In-store communicatie, IKEA Belgium
2001-2004: Software tester, Real Software
Grafisch
•
•
•
•
•
•

Adobe Indesign CC
Adobe Photoshop CC

DTP (catalogi, prijslijsten, promoboekjes, enz.)
Ontwerp van logo’s en huisstijlen
Creatief advies aan zelfstandigen en KMO’s
Freelance grafische ondersteuning en opvang van
piekperiodes, langdurige afwezigheden, enz.
Prepress/drukwerkbegeleiding
Grafisch ontwerp (wenskaarten, illustraties, enz.)

Fotografisch
•
•
•
•

Adobe Illustrator CC
Autocad LT (2D)

•
•

SketchUp

Digitale fotografie in studio en op locatie
Belichtingstechnieken
Fotobewerking & beauty retouche
Freelance opdrachten voor bedrijven
(product-, event- en reclamefotografie)
Freelance opdrachten voor particulieren
Portfolio’s voor modellenbureaus

Multi-inzetbaarheid
Flexibiliteit
Problem solving
Transparantie
Efficiëntie
Conceptueel denken
Analytisch vermogen
Multi-tasking
Druktechnische kennis
Oog voor detail
Zelfstandigheid

ontwerp en uitvoering van eigen collectie wenskaarten,
interieurs uittekenen (SketchUp) en maquettebouw,
oude en nieuwe druktechnieken / drukwerkveredeling,
hand lettering & illustratietechnieken (vooral zwart-wit)

Bachelor Grafische Vormgeving & Digitale Media
HIGRO Mariakerke (Gent), 1998-2000
ASO Moderne Talen - Wetenschappen
OLV-Instituut Oudenaarde, 1991-1997

+
2018

Autocad LT (2D) basis

2013

workshop ‘Getting Things Done’ /
‘Master your to do list’

2009

Adobe Photoshop - masterclass retouche

2004

Adobe Illustrator

2003

Fotografie (zelfstudie)

