 Profiel
Ik zou mijzelf omschrijven als een creatieve duizendpoot met oog
voor detail, enthousiast, zelfstandig, proactief en goed in plannen
en organiseren. Ik wil mij graag blijven ontwikkelen. Verder ben ik
kritisch, perfectionistisch en een tikkeltje eigenwijs. Wel luister ik graag
naar de mening van anderen zodat je samen tot een goed en mooi
eindresultaat kunt komen.

 Werkervaring
‘15 - nu Freelancer / ZZP’er
made by Jessie, Oldenzaal
• opmaken van online en offline promotiemateriaal voor diverse klanten
• opmaken en bijhouden van diverse websites



Personalia



Operalaan 115
7577 JA Oldenzaal



06 547 66 756



info@madebyjessie.nl



05-05-1988
ongehuwd



Rijbewijs B



Typediploma

‘15 - ‘18 Commercieel Designer
Ter Brugge Geschenken b.v., Borne
•
		
•
•
		
•

opmaken van folders, catalogi, nieuwsbrieven, advertenties, flyers, posters,
(klantspecifieke) logo’s, promotiegeschenken, verpakkingslijnen, kaarten etc.
fotografie + fotobewerking Kerstpakketten
onderhouden en optimaliseren website Geschenk naar wens (online
keuzeconcept) en www.terbrugge.com (magento webshop)
SAP / Kerstbox, aansturen ICT’er n.a.v. wijzigingen en verbeterpunten

‘14 - ‘15 DTP-er
Copy All Right / Drukkerij Lotgerink, Oldenzaal
• opmaak van online en offline promotiemateriaal
• contact onderhouden met klanten

‘12 - ‘14 DTP-er / Grafisch vormgever
Webprint BV, Oldenzaal
•
•
		
•
		
•
		
•
•

2011

opmaak van online en offline promotiemateriaal
aanmaken, vormgeven en invullen van (nieuwe) product- en landingspagina’s via het CMS-systeem Ariadne
vormgeven van nieuwe ontwerpen voor fotoproducten
(o.a. kaarten, kalenders, mokken, WK-producten)
er zorg voor dragen dat fotoproducten via een XML-code en duidelijke
guides eenvoudig bestelbaar worden voor de consument
contact onderhouden met klanten, met name partners
aansturen en begeleiden van stagiaires en flexmedewerkers

Grafisch vormgever (tijdelijk invalwerk)
Pepe Communicatie, Oldenzaal
• opmaak van online en offline promotiemateriaal
• contact onderhouden met klanten

2011

Grafisch vormgever (afstudeerstage + vakantiewerk)
Artica BV, Ootmarsum

• opmaak van online en offline promotiemateriaal
• de startende bierbrouwerij ‘Othmar’ voorzien van een volledig nieuwe
		 huisstijl inclusief etiketten van briefing tot realisatie

2010

Grafisch vormgever + office manager (minor IMEO; stage)
Curaçao Sea Aquarium, Willemstad Curaçao
• opmaak van online en offline promotiemateriaal
• administratieve werkzaamheden
• ontvangen en rondleiden van Nederlandse en Duitse gezinnen

2010

DTP-er / Grafisch vormgever (stage + werk)
Esschert Design, Enschede
• maken van product- en sfeerfoto’s
• opmaken van dessins, mock-ups, catalogi, handleidingen en verpakkingen
• contact onderhouden met collega’s in China

‘07 - ‘10 Caissière Jan Kuipers C1000, Oldenzaal
‘04 - ‘10 Bezorgster Zondagskrant T.C. Tubantia, Ootmarsum
madebyJessie.nl

‘03 - ‘05 Cafetaria-medewerkster Café de Grens, Ootmarsum

 Competenties
•
•
•
•
•

Klantgericht werken		
Kwaliteit leveren		
Vernieuwen en vooruit denken		
Contact maken en netwerken		
Leren						

•
•
•
•
•

Anderen aansturen en begeleiden
Plannen en organiseren
Logisch nadenken
Betrouwbaar en eerlijk zijn
Samenwerken en overleggen

• grafische vormgeving
• website ontwerp
• fotografie

 Opleidingen
2011

Bachelor opleiding Kunst en Techniek
Saxion Hogeschool, Enschede

Afstudeerrichting: Advertising

2006

VWO
Twents Carmel College locatie de Thij, Oldenzaal

 Software

Profiel Natuur & Techniek, extra vakken: Economie 1 & CKV 3 (Muziek)

Adobe Photoshop



Nevenactiviteiten

‘11 - nu Vrijwilliger
Diverse verenigingen en stichtingen

• Opmaken en bijhouden van diverse websites zoals:
		 www.hcootmarsum.nl www.educatorium.nl www.ootmarsumnu.nl
• Ontwerpen van kaartjes, flyers, posters, folders, logo’s, magazines etc.

‘12 - nu Lid jeugdcommissie
Harmonie Caecilia, Ootmarsum
‘13 - ‘14 Vrijwilliger
vv Oldenzaal, Oldenzaal

• Opmaak 100-jarig jubileumboek ‘Een eeuw voetbalvermaak’

‘08 - ‘10 Lid kascommissie & promocommissie
S.V. LiNK, Enschede
‘07 - ‘08 Bestuurslid, Penningmeester
S.V. LiNK, Enschede
‘04 - ‘07 Trainster & Coach (kinderen van 8 tot 14 jaar)
VKC’03, Tubbergen

Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Flash
Microsoft Word
Microsoft Excel
Wordpress
Magento
Joomla!
HTML
CSS		
Kerstbox
SAP		

 Talen
Nederlands
Engels

 Referenties

Duits		
Frans		

Op aanvraag.

 Hobby’s


Sporten (waterpolo)



Muziek



Reizen



Fotografie

