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{Vaardigheden}

Grafische pakketten (zowel op Mac OS als Windows)
{ Adobe - t.e.m. CS4: Illustrator | Photoshop | InDesign - goed                 
{ Adobe: Acrobat Reader | Acrobat Distiller | Acrobat Professional - goed        
{ Adobe: Dreamweaver | Flash - basis                        
{ Quark XPress - goed
{ Kodak: Workshop (workflow system) - goed                       
{ Suitcase - goed                       
{ MS Office - goed                        
{ Preps - basis                        
{ HTML | CSS - basis

Andere
{ bedenken van ideeën | concepten en de uitvoering (vormgeving) hiervan
{ retoucheren van afbeeldingen
{ maken van schetsen | illustraties
{ opmaken van pagina’s
{ vormgeven van websites
{ nauwkeurige afwerking
{ flexibel naar werkuren toe en bijscholing
{ sociaal in omgang: collega’s, klanten,...

Talen
{ Nederlands - moedertaal
{ Engels - zeer goed
{ Duits - goed
{ Frans - basis

{Opleiding}

Hoofd
{ 3|2007 - 1|2008: VDAB Opleidings- en Trainingcentrum in Haasrode, België

Beroepsopleiding: DTP-operator

{ 9|2003 - 6|2004: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Departement Gezondheidszorg in Hasselt, België
Bachelor diploma: Creatieve Therapie

{ 9|1997 - 6|2001: Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Departement Beeldende Kunsten in Hasselt, België
Master diploma: Grafische en Reclamevormgeving

Bijkomend
{ 1/9|2009 - heden: Academie voor Schone Kunsten in Hasselt, België

Fotografie

{ 9|2004 - 6|2006: Academie voor Schone Kunsten in Hasselt, België
Schilderkunst

{ 23|6|2005 - 8|7|2005: VDAB Opleiding en Trainingcentrum in Genk, België
Beroepsopleiding: Assertiviteit



{Ervaring}

Huidige werkplaats
{ 21|10|2009 - heden: Xios Hogeschool, Hasselt

Lector lay-out en grafisch pakket InDesign

Vorige werkplaats
{ 25|02|2008 - 20|06|2009: Designpartner - Drukkerij Paesen, Opglabbeek

Grafisch vormgeefster

Stage
{ 15|10|2007 - 26|10|2007 & 21|1|2008 - 22|2|2008: Designplatform HIER, Hasselt

Taken: in team concepten bedenken | brainstormen, ideeën schetsen voor klant (roughen), 
moodboards maken, illustraties maken voor websites, vormgeven van huisstijlen, websites, 
e.d., voorbereiden van fotoshoot, contact met klanten

{ 11|06|2007 - 22|06|2007: Drukkerij Paesen, Opglabbeek
Taken: opmaak van magazines | advertenties, vormgeven van naamkaartje, uitnodiging, 
flyer, boekcover, nieuwe layout van magazine

{ 01|03|2004 – 1 1|06|2004: Medisch Centrum St -Jozef, Munsterbilzen
Taken: voorbereiden en begeleiden, ondersteunen van creatieve activiteiten, 
teamvergaderingen bijwonen, opvolgen en eventueel bijsturen van individuele doelstellingen 
van cliënten, creatieve uitwerking van activiteiten van psychologe (bord- en andere spelen) 
| Doelgroep: schizofrenie, schizofrenie van het ‘resttoestand’-type, psychotische belevingen, 
persoonlijkheidsstoornissen , Korsakoff-syndroom, toxicomanie, verslavingsproblematieken, 
manische depressie en depressie

{ Juli - augustus 2000 (7 weken): Icasa Consulting, Hasselt
Taken: vormgeven van websites, logo’s

Extra-curriculair
{ Grafische vormgeving: projecten i.o.v. DADA DESIGN (o.a. Theater op de markt 2009),

huisstijlen, flyers, advertenties, affiches, uitnodigingen, geboortekaartjes,...

{ 01|05|2009- 03|05|2009:
Deelneemster tentoonstelling ‘Hiernaxxx’ (Hiernamaals)
Cultuurproject in het oude klooster van de Dochters van het Kruis in Genk, over de thema’s 
(on)sterfelijkheid en inspiratie. Foto’s van hiernaxxx op volgende site: 
http://picasaweb.google.com/2meisjesophetstrand

{ 17|10|2006- 12|12|2006: Ziekenzorg Christelijke Mutualiteit, Brussel
Vormingswerkster: Ariadne-weerbaarheids|schildervorming ‘Verborgen kunstenaar’ 
aan chronische pijnpatiënten (kanker, MS, CVS, depressie, schizofrenie, rugklachten,…)
Merksem, Antwerpen

{ 10|11|2005- 15|12|2005: Ziekenzorg Christelijke Mutualiteit, Brussel
Vormingswerkster: Ariadne-weerbaarheids|schildervorming ‘Verborgen kunstenaar’aan 
chronische pijnpatiënten (kanker, MS, CVS, depressie, schizofrenie, rugklachten,…)
Dilbeek, Brussel

{ Coloriste van de strip ‘Het EXTRA zwart witteke’: inkleuren van getekende pagina’s 
(Photoshop) | n.a.v. de tentoonstelling ‘Witteke in Borrelland’, 
Jenevermuseum, Hasselt (15 juni - 31december 2003)

{ 05|02|2002 -15|06|2005: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Hasselt
Model: poseren in diverse ateliers (teken-, schilder-, beeldhouwkunst, grafiek, fotografie, 
jeugdatelier)

{Bijkomende informatie}
Geboortedatum |-plaats:
18 oktober 1979 | Bree

Nationaliteit: Belg
Geslacht: vrouw

Ongehuwd, geen kinderen
Rijbewijs B | in bezit van auto


