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Marjolijn de Vries
Allround DTP-er /
Designer / Vormgever
Al 8 jaar werk ik met passie en plezier aan uiteenlopende
opdrachten. Grafische vormgeving is het visueel vormgeven
van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen
iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke
als technische vaardigheden. Ik omschrijf mijzelf als:
Leergierig, open minded, enthousiast, flexibel, rustige
persoonlijkheid. Bereid om altijd aan mijzelf te blijven werken.

EMAIL
marjolijndevries03@gmail.com
MOBIEL
06 46 18 20 64
RIJBEWIJS
In het bezit van rijbewijs B
en auto

Werkervaring
apr 2017
heden

Groupcard BV - Designer
• Opmaken van folders, flyers, brochures, etc.
•W
 ordpress websites onderhouden
•D
 rukwerkbegeleiding
• Nieuwsbrieven MailCampaigns

mrt 2016
heden

Marjolijn de Vries Vormgeving & DTP - ZZP-er
• Opmaken van flyers, posters, folders,
visitekaartjes, etc.
• Ontwikkelen van huisstijlen
• Contact onderhouden met klanten
Klanten waaronder: Verhoef Access Technology

2015
2016

Gemeente Leiden - Technisch DTP-er
• Bewerken van teksten en foto’s
• Opmaken van beleidsnota’s, uitnodigingen,
flyers, posters, jaarverslagen, visitekaartjes,
Gemeentelijke publicaties in het Leids Nieuwsblad
voor zowel digitale publicatie op de site als print
en druk etc.

2014
2016

Crown Theater Aalsmeer - Vrijwilliger DTP-er
• Opmaken posters, flyers, brochures, Roll-up
banners, Facebook headers, acties online etc.

Skills
INDESIGN
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
WORDPRESS
MAILCAMPAIGNS
WORD
EXCEL
POWERPOINT

Werkervaring

Interesses
Hardlopen

Citytrips

Games Latte macchiato

Fotografie

Italian
Food

Operating system

Mac

nov 2013
mei 2014

Sanoma Uitgeverij - junior DTP-er
•O
 pmaak magazines: Home and Garden en Seasons.

okt 2013
feb 2014

HEMA Hoofdkantoor - Presentatiespecialist
• Fotograferen producten
• Bewerken van foto’s in Photoshop

okt 2012
feb 2013

Keesmakers BV - DTP / Administratief
medewerkster
• Opmaken van flyers, advertenties, posters etc.
• Website (Joomla) bijhouden
• Bevoorraden van beurzen
• Werken met Zoho crm klantenbeheer
• Proefmonsters inpakken
• Contact onderhouden met klanten

2011
2012

Draftfcb - Stage DTP
• Opmaken van flyers, advertenties, posters,
visitekaartjes, nieuwsbrieven, online banners etc.
• Corrigeren slecht aangeleverde logo’s

Windows

Online portfolio
WWW.MARJOLIJNDEVRIES.NL

Opleidingen
2008
2012

Mediacollege Amsterdam
Allround DTP niveau 3: Diploma behaald.

2004
2008

Wellantcollege de Groenstrook
Basisberoepsgerichte leerweg: Diploma behaald.

Nevenactiviteiten
Bedrijf Verhoef - ZZP
Voor het bedrijf Verhoef doe ik verschillende opdrachten.
De nieuwsbrief heb ik een nieuw/professioneler uiterlijk
gegeven. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in de vorm
van een boekje en is voor alle medewerkers.

