Ik ben een optimistische
en sociale teamspeler
met veel geduld die

er tegelijkertijd ook niet
voor terugdeinst om

het intitiatief te nemen.
Ik werk graag netjes
en gestructureerd.

Daarnaast ben ik vrolijk,

heel creatief, heb ik een

goed gevoel voor humor,
heb ik een brede kennis

van Adobe en zijn strakke
deadlines voor mij

geen enkel probleem!

Skills
Adobe inDesign

•••••

Adobe Photoshop

•••••

Adobe Illustrator

•••••

Microsoft Ofﬁce

•••••

QuarkXpress

•••••

Nederlands

•••••
Engels

•••••

BRNDCRMBS • CREATIVE AGENCY
DTP & Graphic Designer • Maart 2018 - heden

• Creatie van en het werken in verschillende huisstijlen:
leaﬂets, brochure, posters, ﬂyers, visitekaartjes, briefpapier
• Samenstellen en vormgeven van brandbooks voor grote klanten
als Rotterdam Partners en LipsPlus alsmede het presenteren daarvan.
• Projectmanagement van mijn eigen klanten binnen het bedrijf.
• Extra: Brainstorms en begeleiding bij fotoshoots.

MIJNERZIJDS • ZELFSTANDIG GRAFISCH VORMGEVER
Grafische vormgeving, DTP & illustratie • 2012 - heden

• Vormgeven van diverse uitingen, denk aan: magazines, logo’s,
huisstijen, uitnodigingen, verhuis, geboorte en trouwkaarten.
• Illustraties op maat.
• Producties drukklaar maken en contact met drukkerijen.
• Runnen van een webshop waarin ik mijn illustraties als ansichtkaarten,
tassen en notitieboekjes verkocht.

DE PERSGROEP NEDERLAND • &KATERN + AD SPORTWERELD
Redactioneel Vormgever • januari 2014 - februari 2018

• Zelfstandig vormgeven van pagina’s, beeldbewerking, contact met
planning en productie, overleg met beeldredacteur en eindredactie,
pagina’s drukklaar maken en naar de drukkerij versturen.
• Deelnemen aan brainstorms over de content.
• Het &katern verscheen van dinsdag tot en met vrijdag bij zeven
regionale dagbladen en AD Sportwereld verschijnt dagelijks bij
het Algemeen Dagblad.

SANOMA UITGEVERS • 101WOONIDEEËN & TUINIEREN

Redactioneel vormgever • Juni 2014 - December 2014
• Vormgeven van producties uit 101woonideeën en Tuinieren
• Artikelen samenstellen en schrijven voor op het blog.
• Beide magazines zijn van hogerhand destijds helaas stop gezet.

OPLEIDINGEN
HBO SCHOOL VOOR JOURNALISTIEK, UTRECHT

Specalisatie Redactionele Vormgeving • 2009 - 2015
Diploma behaald

MBO SOCIAAL CULTUREEL WERK, UTRECHT

Specialisatie Kunst, Cultuur en Media • 2005 - 2008
Diploma behaald

REFERENTIES
Roel de Lange • Strategy Director @ BRNDCRMBS
M: roel@brndcrmbs.com

T: 06 142 383 46

Ceesjan de Melker • Creative Director @ BRNDCRMBS
M: cj@brndcrmbs.com

T: 06 287 217 80

Marieke van der Heide • Leidinggevende @ &katern
M: info@mevrouwkiek.nl

Contact
Willemijn Staal - Verhoog
Kolk 138, 3011 MD Rotterdam
staalwillemijn@gmail.com
linkedin.com/in/willemijnstaal
geboortedatum • 01.09.1988

T: 06 214 605 12

