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Basisvaardigheden
• ruime algemene ervaring in marketing & communicatie
• zelfstandige werker, maar met voorkeur voor breder teamverband
• (lichtjes overontwikkelde) passie voor troubleshooten, optimaliseren en zoeken van
creatieve oplossingen
• uitstekende beheersing van Nederlands en Engels; vlot in Frans; goede basiskennis Duits
• goede algemene kennis macOS / Linux / Windows
• uitstekende beheersing van grafische software (o.m. Adobe CC & open source
alternatieven); office-toepassingen; webdesign — HTML/CSS, CMS-toepassingen (Joomla/
Drupal), collaboratie-tools (installatie, configuratie, gebruik -- cloud of self-hosted), ...

Diensten
• communicatiestrategie (en in beperktere mate copywriting)
• ontwerpen van logo t.e.m. volledige huisstijl, layout, ...
• websites/CMS o.b.v. open-source toepassingen, e-newsletters...; ontwerp &
ontwikkeling van user interfaces; fotografie; videomontage
• plannen & uitwerken van events, acties en bredere campagnes (in teamverband)
• onderhouden, troubleshooten en beheren IT-infrastructuur (soft- en hardware)

Studies en werkervaring (referenties op aanvraag)
Professioneel

• 2018: vzw Logistiek Vlabo - provinciaal overlegplatform GGZ:
communicatiemedewerker (www.vlabo.be)
• 2016 - 2017: RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme:
deeltijds in-house graficus & ICT verantwoordelijke (www.rosavzw.be)
• 2006 - heden: freelance graficus / webdesigner & -ontwikkelaar
• 1999 - 2006: Materialise NV: marketing assistant / graficus
• 1997-1998: stages: Rein-Art bvba; Brussels Online
• 1994-1998: studie master Grafische & Reclamevormgeving
(onderscheiding), St. Lukas Brussel (www.luca-arts.be)

Vrijwilligerswerk

• november 2015: basistraining opvang zeevogels bij olierampen (VOC
Oostende)
• 2014 & 2015: Sea Shepherd crew (campagnes ter bescherming
van dolfijnachtigen in & rond de Faeroer eilanden)
• 2012 - heden: Sea Shepherd Belgium vzw:
bestuurslid / strategisch adviseur / ICT & media / procesbegeleider
• 2009 - heden: onshore vrijwilliger Sea Shepherd Conservation Society

En verder...
sport

1e dan aikido - AikiKai RakTenJuku dojo
2002 - 2011 bestuurslid • 2006 - 2011 assistent-instructeur

andere

2018 - tattoo artist in opleiding @ Maaikes Skin Art (skinart.be)
1998 - heden: sociale activiteiten & workshops (veganistisch koken, volkskeukens,
zeefdruk, zelfverdediging); vrijwilligerswerk (o.m. Sea Shepherd, Bite Back, EVA,
...); deelname grassroots / directe actie (bvb. klimaatactiekamp Leuven, ...);
DIY groepstentoonstellingen & concerten (Morf, MadMan's Project, InMoDis, ...);
infotheek & infoavonden rond actuele sociale/maatschappelijke thema's; ...
bredere interesses:
filosofie, kunst & literatuur, muziek
media & communicatie, DIY (eco)technologie
algemene knutselarij en wereldverbetering

