GO

Nicolette Oostendorp

“

DIGITAL DESIGNER

Ik ben een echte ‘digital savvy’ en nieuwsgierig naar mens en (digitale) systemen.
Anderen omschrijven mij als behulpzaam, flexibel en vrolijk. Naast pixel perfect
design kan ik ontzettend genieten van een goede espresso en festivals.

EDUCATIE
Digitale Media & Communicatie (hbo-bachelor)
2015 - 2020, Hogeschool Utrecht
Programmeren, vormgeven, projectmanagement,
communicatie en marketing; allemaal onderdelen van
deze veelzijdige studie. In het derde jaar koos ik voor de
afstudeerrichting Creatieve Industrie en ben ik mij gaan
specialiseren in (digital) design.

Interface & User Experience Design (minor)
2018 - 2019, Hogeschool Rotterdam

GEGEVENS

De minor Interface en User Experience Design gaat
dieper in op het ontwerpen en vormgeven van
interactieve producten en diensten. Tijdens de minor
heb ik onderzocht hoe je beleving kunt vormgeven en
op welke wijze mensen communiceren en omgaan met
de interfaces van interactieve digitale producten.

NAAM
Nicolette Oostendorp

GEBOORTEDATUM
29-01-1995

Mediavormgeving (mbo niveau 4)
2011 - 2015, Landstede Harderwijk

RIJBEWIJS

Fotografie, illustraties, kleur en typografie; met deze
en andere ingrediënten leerde ik op een creatieve
en verrassende manier producten en presentaties te
ontwerpen en te realiseren.

AM en B

TELEFOON
(+31) 6 51 53 49 95

E-MAIL
info@nicoletteoostendorp.nl

PORTFOLIO
nicolette.design

SKILLS
Tijdens de studies die ik gevolgd heb, heb ik geleerd om te werken met
onder andere: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Adobe XD, Sketch, wireframes, prototyping, Design Thinking en Scrum.
Daarnaast heb ik een brede interesse, waardoor ik ook bekend
ben met projectmanagement methodes, marketingcommunicatie,
servicegericht werken en HTML/CSS, wat mij een T-Shaped
professional maakt.

ERVARING
Grafisch vormgever en Customer Care medewerker
2020 – heden, Hellenique
Binnen Hellenique heb ik een veelzijdige functie. Aan de ene kant werk ik als grafisch
vormgever aan het realiseren van rouwdrukwerk en aan de andere kant heb ik contact
met opdrachtgevers, uitgevers en drukkers over de advertenties en of het drukwerk.

BASIS LOGO

Freelance Designer
2017 – heden, nicolette.design
Als designer help ik bij het creëren van mooie bruikbare producten. Of het nu gaat om
drukwerk, een website of een app; in mijn ogen gaat het niet alleen om hoe iets eruit ziet,
maar vooral waarom het er zo uitziet. De afgelopen jaren heb ik als freelancer gewerkt
aan projecten voor onder andere Praegus en fonQ.

Marketing en Productondersteuning
2019 - 2020, Echt Ierland
Na mijn afstudeerproject ben ik bij reisorganisatie
Echt Ierland blijven ‘plakken’. Ik heb aan uitingen en
projecten voor zowel marketing als product gewerkt.
Daarnaast ondersteunde ik het team als flexibele
allrounder, van het opnemen van de telefoon tot het
helpen bij technische problemen.

Stagiaire Design
2017 – 2018, fonQ
Als stagiaire bij de afdeling marketing was ik
verantwoordelijk voor het opmaken van diverse
on- en offline uitingen en heb ik de corporate website
een complete make-over gegeven. Uiteindelijk werd
mijn harde werken beloond en sloot ik af met een
prachtige 8,5 als beoordeling voor de stage.

KENMERKEN
Behulpzaam
Creatief
Flexibel
Leergierig
Perfectionistisch

INTERESSES

Creatief bezig zijn

Weekend DTP’er
2015 – 2017, Hellenique
Rouwmedia (onderdeel van reclame en
adviesbureau Hellenique) is een plek waar
uitvaartverzorgers rouwdrukwerk, rouwadvertenties
en andere rouw-producten kunnen bestellen.

Concerten & festivals
bezoeken

Mijn zorgvuldigheid en stressbestendigheid werden
hierbij voordurend op de proef gesteld.
Koken en bakken

Een vollediger en uitgebreider overzicht van mijn werkervaring is te vinden
op mijn LinkedIn: www.linkedin.com/in/nicoletteoostendorp

