DAFNEKLINGENBERG

CURRICULUMVITAE
PROFIEL

CONTACT

flexibel is en die streeft naar nauwkeurigheid? Ik ben

Fonteinkruid 9
7944 NL Meppel

er voor u! Ik werk efficiënt, besteedt mijn tijd nuttig en

06 40 80 31 18

ik ben klantvriendelijk. Het enthousiast (mee) denken

dafne.k@outlook.com

in oplossingen hoort bij mij.

www.dafne.paspartout.com

WERKERVARING

STAGE

Grafisch vormgever
01-2016 — 07-2017
Pickup International in Dedemsvaart
Vormgeving en correctie van verpakkingen tot
promotiemateriaal, waarbij de toepassing zowel offline als
online gebruikt werd. Drukwerkbestanden drukklaar maken
en leveren. De laatste trends en ontwikkelingen toepassen in
mijn creatieve werkzaamheden.

Stagiaire
01-2015 — 07-2015
Printjob in Hoogeveen
Vormgeving, correctie en drukklaar maken van divers
drukwerk. Waaronder één groot project waarbij ik het
grafische productieproces van begin tot eind in mijn handen
had. Ook heb ik dagelijks klantencontact gehad en heb ik
meegeholpen bij de afdeling afwerking.

Veldwerker
12-2011 — 01-2014
Mobycon in Delft
Reguliere onderzoekswerkzaamheden, waaronder het
uitvoeren van verkeerstellingen en het afnemen van enquêtes
op het vakgebied.

Stagiaire
11-2012 — 02-2013
NDC Mediagroep in Groningen
Verschillende uitingen vormgeven voor vaste en nieuwe
klanten, onder anderen advertenties, logo’s en complete
huisstijlen.

Receptioniste
01-2009 — 09-2009
GMB Beton- en Industriebouw in IJhorst
Dagelijks klantencontact aan de telefoon en aan de balie.
Daarnaast heb ik licht administratief werk verricht.

Stagiaire
09-2010 — 01-2011
Reclamestudio Jan Dolsma in Meppel
Logo’s, visitekaartjes, banners, complete huisstijlen en
andere drukwerkuitingen ontworpen. Klanten helpen met
vragen en bestellingen aan klanten geven.

Zoekt u een creatief talent die zowel zelfstandig als

Administratief medewerker
06-2008 — 09-2008
Van Olst Groep in Hardenberg
Administratieve werkzaamheden verrichten, onder anderen
facturen inboeken, aanmaken en verzenden.
Receptioniste
03-2008 — 09-2008
Van Olst Groep in Hardenberg
Dagelijks klantencontact aan de telefoon en aan de balie.
Daarnaast heb ik licht administratief werk verricht.
Winkelmedewerker
07-2010 — 11-2010
Jeans Centre in Meppel
Eerste aanspreekpunt van de klanten in de winkel. Helpen
bij de verkoop van kleding, kassahandelingen en eenvoudige
schoonmaakwerkzaamheden.
Winkelmedewerker
01-2008 — 12-2008
Milo Totaal Gemak in Hardenberg
Eerste aanspreekpunt van de klanten in de winkel.
Helpen bij de verkoop, kassahandelingen en eenvoudige
schoonmaakwerkzaamheden.
Promotieteam
HAC Vechtstreek in Hardenberg

03-2007 — 08-2007

Medewerker Vers Afdeling
Plus Alfring in Gramsbergen

03-2007 — 08-2007

Bediening
De Koffiepot in Hardenberg

03-2005 — 09-2005

OPLEIDINGEN
Cibap Vakschool in Zwolle
Grafische vormgeving
diploma behaald

2009 — 2015

Windesheim in Zwolle
Journalistiek
niet afgerond

2008 — 2009

Katholieke Pabo in Zwolle
Pabo
niet afgerond

2007 — 2008

Vechtdal College in Hardenberg
Havo
diploma behaald

2001 — 2007

dafne.paspartout.com

KENNIS

TALEN

Mac

		

Windows

Nederlands

Adobe Photoshop

Engels

Adobe Illustrator

Frans

Adobe InDesign

Duits

Schriftelijk

Mondeling

Adobe Flash
Adobe Dreamweaver
Microsoft Office

COMPETENTIES

OVERIG

— Zelfstandig

Ik omschrijf mijzelf als creatief, perfectionistisch,

— Resultaatgericht

vrolijk, vriendelijk en nieuwsgierig. Mijn interesses zijn:

— Verantwoordelijkheid

creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen met mijn

— Gestructureerd

gezin, Postcrossing, muziek, films en wandelen met

— Durf

het gezin en de hond.

— Inlevingsvermogen

AANVULLENDE INFORMATIE

REFERENTIES

Rijbewijs B

Op aanvraag.

dafne.paspartout.com

