Bionda van den Ouden
Werkervaring
Eigenaar en graﬁsch vormgever
Als zelfstandig ondernemer bij Biondaaa vanaf 10/2014 tot heden

Met mijn eigen bedrijf Biondaaa geef ik graﬁsche ondersteuning aan kleine en
middelgrote bedrijven door hun nieuwe merk of product vorm te geven. Dit
houdt in dat ik o.a. help met het gehele proces van het opzetten en ontwerpen
van een WordPress website of met een compleet nieuw huisstijlpakket.
Link: biondavandenouden.nl
http://biondavandenouden.nl/

Junior project manager/ office manager

Ik ben
Leergierig, doelgericht, op zoek
naar uitdagingen, gestructureerd,
pietje precies, creatief, ﬂexibel,
28 jaar en een theeleut.

Bij Little Chicken Game Company vanaf 07/2012 tot 01/2013

Assistentie verlenen aan de project managers bij de begeleiding van meerdere
games.
Taken: publiciteit, contentbeheer, team aansturen, projectplan opstellen,
deadlines bewaken, klantencontact, agendabeheer, administratie.

Freelance content assistant
Bij Youdagames vanaf 04/2012 tot 06/2012

Wekelijks aanleveren van gratis online games met de daarbij behorende teksten
en beeldmateriaal.
Taken: website updaten, teksten schijven en vertalen, beeldmateriaal verzorgen.

Ik doe
Inspiratie vind ik in animatieﬁlms,
sprookjesboeken en de natuur.
Door zelfstudie investeer ik veel
tijd in het ontwikkelen van mijn
vaardigheden. Via websites als
Udemy leer ik steeds meer over
(web)design en animatie.

Photoshop

Overige werkzaamheden
Assistent ﬁliaalmanager

Stagiair en afstudeerstudent

Bij Dido Shoes vanaf 06/2013 tot 12/2013

Bij Theater Zuidplein vanaf 08/2010 tot 06/2011

Assisteren bij het runnen van een
speciaalzaak voor kinder- en
tienerschoenen.
Taken: winkelpresentatie, contact
leveranciers, winkelvoorraad,
administratie.

Verantwoordelijk voor de publiciteit
rond de jeugd- en jongerenvoorstellingen.
Taken: website updaten, nieuwsbrieven opstellen en versturen,
promotionele acties opzetten.

Telefoon
E-mail
Website

06 30 96 64 74
bionda@biondaaa.nl
me@biondavandenouden.nl
http://biondavandenouden.nl/
biondavandenouden.nl

Illustrator
InDesign
WordPress

Opleidingen
Hogeschool Inholland van 2007 tot 2011

Ik heb de hbo-opleiding Media
en Entertainment Management
succesvol afgerond en mij
gespecialiseerd in tekstschrijven,
artist management, bladen
maken en crossmedia.
Jacob van Liesveldt van 2001 tot 2007

- Havo-diploma
- Tweetalig Onderwijs Certiﬁcaat

