Hoi, ik ben Yvonne!
In zakelijke en privé-omgeving kwalificeert men mij als
nauwkeurig, gestructureerd, perfectionistisch en zelfstandig.
Verder ben ik een echte teamplayer, goedlachs, sociaal
en nuchter.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
naam
gevestigd
email
website
geboortedatum

Yvonne Bruin
te Alkmaar
yvonnebruin@gmail.com
yvonnebruin.nl
28.10.1981

OPLEIDINGEN
1998 - 2002

Styling en grafisch vormgeven, Grafisch Lyceum | Amsterdam
diploma behaald

1994 - 1998

MAVO, Bernardus Alfrink College | Schagen
diploma behaald

WERKERVARING
03.2017 - heden
functie

Design In Technology | Utrecht
visual designer

2014 - heden
functie

Lovy Label | Alkmaar
freelance

2016 - 2017
functie

Tiny Riot - Fremantle Media | Amsterdam
creatief / vormgever

2016
functie

Rebranding NLZIET app (desktop, mobile, tv), concept uitwerkingen in de vorm
van wireframes en uitwerken tot visual design voor o.a. DCMR en Movisie.
Werken volgens de scrum methodiek.

Ontwerpen en vormgeven van diverse grafische uitingen: logo’s, huisstijlen, identity’s,
flyers, websites, bedrijfskleding etc.

Het ontwikkelen van originele en creatieve formats op het gebied van
digitale video. En het bedenken en maken van de grafische componenten
voor de online omgeving.

Sanoma | SBS | Amsterdam
multimedia vormgever

Het vormgeven en visualiseren van crossmediale concepten. Presentaties
uitwerken en vormgeven.
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2014 - 2015
functie

2014
functie

2013
functie

Thielen Peters, de communicatie kliniek | Amsterdam/Lijnden
grafisch vormgever

Concept en uitwerking van een huisstijl en identity voor een ziekenhuis
kinderafdeling o.a. mascotte, knuffels, interieur ‘look & feel’: afdeling,
poli, behandelkamers en wachtkamers.
Het visualiseren en uitwerken van concepten. Het ontwikkelen van 		
nieuwe huisstijlen, het vormgeven van reclame campagnes, magazines, 		
advertenties, brochures, abri’s, websites en nieuwsbrieven.

Studio van Loon | Zwanenburg
grafisch vormgever

Ontwerpen en vormgeven van drukwerk, onder andere: advertenties,
brochures, posters. Het ontwerpen van logo’s, huisstijlen en websites.

Thielen Peters, de communicatie kliniek | Amsterdam
grafisch vormgever

Het vormgeven van reclame campagnes. Het ontwikkelen van nieuwe
huisstijlen met daarbij horende magazines, advertenties, brochures.

2005 - 2013
functie

Deck vormgeving | Alkmaar
grafisch vormgever

2003 - 2004
functie

Frenchtop Natural Care Products | Hoogwoud
creatief dtp-er

2001 - 2002
functie

Sierra240 | Akersloot
grafisch vormgever

Ontwerpen en vormgeven van on- en offline communicatiemiddelen, 		
onder andere: magazines, advertenties, brochures, jaarverslagen,
huisstijlen, illustraties, nieuwsbrieven, websites. Concepten, (Product)		
fotografie en beeldbewerking.

Ontwerpen en vormgeven van verpakkingen, beursstands, advertenties,
displays, websites.

Ontwerpen en vormgeven van drukwerk. Onder andere: advertenties,
brochures, folders en flyers. Ontwerpen van huisstijlen, beeldmerken.

Kennis
Adobe Creative Suite: Indesign, Photoshop, Illustrator, Keynote, Microsoft Office, Sketch,
Scrum methodiek
Rijbewijs
B
Interesses
Fotografie, hardlopen, natuur, mode & interieur styling, literatuur, magazines.
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