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WERKERVARING
2008 Tot op heden

werk ik op zelfstandige basis als grafisch ontwerper. Vooral
in opdracht van Buzzbee, Sanoma, Prophets maar ook voor
eigen klanten.

2007

Begin 2007 ben ik gestart als zelfstandige en combineerde
dit met een halftijdse functie bij Gouden Gids. Als
zelfstandige bijberoeper heb ik me vooral toegelegd op
webdesign en drukwerk.

2000

Samen met 2 collega’s startte ik de afdeling Webdesign.
Aanvankelijk maakte ik voornamelijk online advertenties
voor de site van Promedia (Gouden Gids), daarna ontwierp
ik voornamelijk websites. Hier heb ik leren werken met
Dreamweaver, Flash, Fireworks, Html, Css en Actionscript..
Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen
van folders, dummy’s, postkaarten, uitnodigingen enz... Dit
voornamelijk in Indesign.

1995

Opmaak:
Beeldmateriaal op een creatieve manier verwerken in
advertenties voor de Promedia (Gouden gids).
Programma’s: Illustrator, Photoshop en Quark Express.

1992

Beeldvoorbereidingen: Dit hield in dat ik fotomateriaal en
lijntekeningen moest bewerken en retoucheren. Anderzijds
moest ik ook bestaande logo’s verwerken en zelf logo’s
ontwerpen.
Programma’s: Photoshop, Illustrator en Quark Express

1988

Begonnen bij Promedia (Gouden Gids) als reprograaf.
Verwerken van beeldmateriaal voor lay-out toepassingen.

ACTIVITEITEN
Ik ben iemand die graag van het leven geniet en dit vooral
door naar concerten te gaan alsook samen met vrienden te
koken en uit eten te gaan. Contact met mensen vind ik zeer
belangrijk.
Mijn sportactiviteiten zijn wandelen en joggen.

OPLEIDINGEN

Studierichting Beeldende kunst
Deeltijds kunstonderwijs
Toegepaste Grafiek
Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten, Antwerpen
01/09/1991 - 30/06/1993
Studierichting Beeldende kunst
Deeltijds kunstonderwijs
Vrije Grafiek
Stedelijke Academie Voor Plastische Kunsten, Wilrijk
01/09/1989 - 30/06/1992
Tijdens loopbaan verschillende cursussen Dreamweaver,
Flash, Fireworks, Photoshop, Indesign en Illustrator
gevolgd.

VAARDIGHEDEN

Door m’n vele jaren ervaring kan ik zeggen dat volgende
programma’s geen probleem vormen voor mij.
Indesign
Illustrator
Photoshop
Acrobat
Een goede kennis van:
Dreamweaver
Muse
Wordpress
HTML
CSS
Mailchimp
Fireworks
Drukwerk is m’n echte dada. Van ontwerp tot het gedrukte
eindresultaat, sta ik in voor het goede verloop.
Ik begrijp HTML, CSS en kan het dan ook toepassen. Ben de
laatste jaren wel voornamelijk bezig met drukwerk.
In de loop van de jaren heb ik me ook verdiept in Content
Management en E-commerce. Deze projecten doe ik samen
met een programmeur. Ik doe het grafische werk, hij de
achterliggende programmatie.
Tijdens m’n loopbaan bij Promedia (Gouden Gids) heb ik
regelmatig mensen moeten opleiden en informeren i.v.m.
nieuwe producten. Ook stond ik in om bij VIP klanten ter
plaatse voorontwerpen te creëren.

TAALKENNIS

Nederlands: Moedertaal (helemaal onder de knie)
Frans: Matig (vrij goed verstaan, kan me behelpen bij het
spreken, schrijven gaat moeilijk)
Engels: Vrij goed (Weinig moeite om het te verstaan te lezen
en te spreken. Schrijven gaat matig)

