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Onderwijs

Werk

Middelbaar onderwijs:
• 1994 - 1999
Herman Jordan Lyceum, Zeist,
Nederland
HAVO

•

Beroepsopleiding:
• 2001 - 2004
Grafisch Lyceum Utrecht
MBO grafisch vormgeving, drukwerk
en reclame
Hoger onderwijs:
• 2008 - 2009
Koninklijke Academie van de
Schone Kunsten, Antwerpen
1ste bachelor grafisch vormgeving
/ illustratie

Mei 2015 – heden: zelfstandige taaltrainer

# Talen

# sociaal

# communicatie

# presentatie

Als zelfstandige taaltrainer geef ik Engels en Nederlands (A1 tot B2 niveau) aan groepen en personen
met een verschillende professionele achtergrond: boekhouders, HR managers, R&D managers en hun
teamgenoten, ingenieurs, apothekers, psychomotorisch therapeuten, logopedisten, commercieele
vertegenwoordigers, verkopers, veiligheidsadviseurs, werfleiders en arbeiders. Ik heb ook enkele keren
lesgegeven aan tieners. De volgende bedrijven behoorden tot mijn klanten: Arysta (chemicaliën,
Ougrée), Cali Vida (logopediepraktijk, Dalhem), Coopervision (producent van contactlenzen,
Herstal), De la Fleur au Fruit (biologische boerderij, Warsage), Delhaize (supermarkt), Imerys
(mijnbouw, Lixhe), Liège Aéroport, Physiol (producent van intraoculaire lenzen, Angleur) en
Proximus (telecommunicatie).
Naast uitstekende kennis van de talen waarin ik lesgeef, vereist dit werk ook sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb ik er ook veel ervaring opgedaan met presenteren.

•

2013 - heden: zelfstandige vertaler

• 2009-2012
Académie des Beaux-Arts de la
Ville de Liège, École Supérieure,
bachelor reclamevormgeving

# talen

• 2012-2013
Sint-Lukas Brussel,
Master stripverhaal

•

# vertaalwerk

# brede oriëntatie

Als zelfstandige vertaler heb ik teksten over verschillende academische, wetenschappelijke, artistieke
en commerciële thema’s vertaald (van Frans, Engels en Nederlands naar Engels en Nederlands).
Juli 2013 – juli 2015: D6D Design Studio, Luik

# grafisch vormgeving
# sociale media

# community management

# redactie

# webdesign

# televisie

Mijn taken bij D6D Design Studio (d6d-studio.com), dat zich in de Pôle Image de Liège bevindt,
waren onder andere: redactioneel werk, vertaling, community management, grafisch vormgeving
(met WordPress) en het voor een webshop invoeren van producten. Ik heb met name de Facebook
campagne voor de RTBF TV serie voor kinderen ‘Sorcière mais pas Trop!/Which is Witch’ gepland
en uitgevoerd. Hiervoor heb ik een mediaplan en afbeeldingen gemaakt, posts geschreven, materiaal
verkregen van de producenten en de planning gecoördineerd met de RTBF.

•

Voor 2008: Diverse activiteiten

# stages

# grafisch vormgeving

C2

Nadat ik in 1999 mijn HAVO diploma heb behaald, heb van 2001 tot 2004 gestudeerd aan het
Grafisch Lyceum Utrecht, een beroepsopleiding voor grafisch vormgeving, drukwerk en reclame. Hierbij inbegrepen was een jaar voltijds stage (bij communicatiebureau’s Medeo Communicatie
te Utrecht en Groen & Partners te Zaltbommel) waarin ik de kneepjes van het vak heb geleerd.
Om in mijn vrije tijd mijn kunstzinnige activiteiten verder te kunnen ontwikkelen, heb ik tussen 2004 en
2008 diverse baantjes gehad om mijn rekeningen te betalen om de kost te verdienen.
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Kunstzinnige activiteiten

Vaardigheden

# tekenen

Talen

# fotografie

# photoshop

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest door mijn visuele omgeving, wat mij zowel dicht bij huis als
op een verre vakanties een toerist maakt. Het uitdrukken van deze interesse door te tekenen en
foto’s te maken heeft er toe geleid dat ik mijn lijntekentechniek heb geperfectioneerd en grondige
kennis heb van de Adobe Suite (vooral van Photoshop). Mijn werk is drie keer tentoongesteld (zie
onder) en één keer het onderwerp geweest van een artikel (zie onder). Eén van mijn tekeningen
zal worden uitvergroot als muurschildering in het kader van het Palis’Art programma van de
gemeente Luik.
Tentoonstellingen:
• Oktober 2014, MAD-Faculty, Hogeschool Hasselt ; Februari - Maart 2014, Faculteit
Architectuur , Technische Universiteit Eindhoven (TUe) - ‘Beeldconstructies :
Ruben Alexander’ - Een tentoonstelling van mijn tekenwerk en de foto’s die als inspiratiebron
dienden.
Tentoonstelling en artikel:
• November 2014, Dispensarium VRGT: Existenz: Café TBC - Jaarlijkse tentoonstelling
georganiseerd door de studentenvereniging van de faculteit architectuur aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Inclusief een artikel over mij in het bijbehorende tijdschrift Unité.
Conferentie:
• 18 november 2014, Bureau Europa, Maastricht Was getekend: schetsen van Jo Coenen - Genodigde spreker op een conferentie over de
rol van tekenen binnen de architectuurpraktijk, die plaatsvond ter gelegenheid van een tentoonstelling over architect en voormalige rijksbouwmeester Jo Coenen. Samen met architecten Jo Coenen
en Gianni Cito.

# Engels (moedertaal)
# Nederlands (moedertaal)
# Frans (vloeiend)

# Duits (redelijk)

Mijn moedertalen zijn Nederlands en Engels (de taal van mijn
Britse vader). Daarnaast spreek
ik vloeiend Frans (de taal van
mijn Belgische moeder) omdat ik
acht jaar in Luik heb gewoond.
Ook spreek ik redelijk Duits.

Ik houd ervan om te reizen, en
heb daarom oppervlakkige kennis van enkele andere talen. Het
leren van een nieuwe taal is
een uitdaging die ik altijd zou
aangaan en waar ik plezier aan
zou beleven!
Software
# Adobe package

# MS Office

Mijn studie, werkervaring en
kunstzinnige activiteiten hebben
mij grondige kennis van de Adobe
Suite gegeven (vooral Photoshop). Ook kan ik werken met de
MS Office en Open Office pakketten.
Door mijn ervaring met deze
programma´s kan ik andere software redelijk snel onder de knie
krijgen.
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