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27 maart 1997, Helmond, Nederland
Woont in Gemert, Nederland

Profiel
Ik ben op 27 maart geboren in
Nederland, net als mijn eeneiige
tweelingzus. Ik ben opgegroeit
in een multiculturele en creative
familie, wat mij heeft geïnspireerd
om me te focussen op design, kunst
en het culturele veld én het belang
ervan in te zien.

Marketing- en
communicatie
medewerker
Thibo - Beek en Donk, NL
2020 - heden

Naast marketing en communicatie
werk ik aan de visuele identiteit van
het bedrijf.

Grafisch en UX/UI
designer
Concapps - ‘s-Hertogenbosch, NL
2017

Ontwerp van apps en websites voor
verschillende branches, vooral voor
basisscholen.

In mijn werk wil ik bijdragen aan het
overbrengen van een boodschap,
zoals positieve veranderingen,
ervaringen en verbeteringen.

Freelance grafisch en
multimedia designer

Educatie

Studio Do Mi Re - Gemert, NL
2018 - heden

Ik kijk er naar uit om alle dingen die
ik de afgelopen jaren heb geleerd,
toe te passen in mijn toekomstige
werk. Ik wil mijn ervaring met
storytelling, conceptualistering,
marketing en design uitbreiden.

Ik ben als freelance ontwerper
ingeschreven bij de KVK.

HBO MA in Grafisch
Design

Freelance werk
YoungOnes - Breda, NL
2019 - 2021

Werk ervaring

Jongerenplatform voor werk in
retail, evenementen, marketing en
horeca.

Grafisch designer
en online marketing
medewerker

Grafisch designer

Wecommerce - Gemert, NL
2021 - heden

Grafisch design voor websites en
online marketing.

Stage Freaks - Eindhoven, NL
2020

Verbetering van visuele identiteit
en strategie voor sociale media.

Master Institute of Visual Cultures,
St.Joost School of Art and Design
‘s-Hertogenbosch, NL
2018 - 2020

Minor in Grafisch Design
Anglia Ruskin University
Cambridge, VK
2017 - 2018

HBO BA Communication
& Multimedia Design
Avans University of Applied Sciences
Breda, NL
2014 - 2018
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Stages

Eigenschappen

Vaardigheden

Afstudeerstage in
grafisch en UX/UI
design

Een van mijn positieve
eigenschappen is mijn
nieuwsgierigheid waardoor ik een
open, optimistisch en leergierig
persoon ben. Ik kan goed luisteren.
Met deze eigenschap kan ik
helpen en me verbinden. Vaak
neem ik de rol van mediator op
me, met als effect dat de inbreng
van verschillende mensen een
meerwaarde wordt. Hierdoor kan
ik “the bigger picture” zien.

Creatief
Flexibel
Probleem oplossend
Denken in mogelijkheden
Samenwerken

Concapps - ‘s-Hertogenbosch, NL

Hobby’s en interesses

Talen

Ontwerp van apps en websites voor
verschillende branches, vooral voor
basisscholen.

Klassiek ballet
Jazz ballet
Hockey

Nederlands
Moedertaal

Bierens Incasso Advocaten Veghel, NL
2018

Een app ontwerpen voor
ambassadeursklanten.

Stage grafisch
design en UX/UI design
2017

Muziek
Mode
Beeldende kunst
Interieur design
Planten

Programma’s
Adobe Creative Cloud (Photoshop,
Illustrator, InDesign, Audition,
Premiere Pro, After Effects, Adobe
XD), Cinema 4D, ProtoPie

Engels
Vloeiend
Duits
Redelijk
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