1982 - 1987		

Ontwikkelen en uitvoeren van cursussen op modegebied.

1987 - 1989		
			

Freelance modeontwerpster voor de kinderkledinglijn “Reneé Philipp”
te Mullheim, Duitsland.

1983 - 1993		
Modeontwerpster bij de firma “Cat Team”.
			
Verantwoordelijk voor:		
			
Ontwerp van de modellen van de totale kledinglijn van deze firma
			
Het maken van showmodellen en uitwerken naar patronen ter
				voorbereiding van de fabricage
			
Medeverantwoordelijk voor:
			
De inkoop van stoffen zowel nationaal als internationaal
1984 - 1998		
Directeur-eigenaar van “Jac. Zuijderwijk reclame”.
			
Een reclame-, ontwerp- en beletteringbedrijf te Kwintsheul.
			
Eindverantwoordelijk voor o.a:		
			
Ontwerp van huisstijlen, logo’s en te beletteren producten
			
Voorbereiding (o.a. opmaak en plotten) van de productie
			
Leidinggeven aan de productiemedewerkers
			Acquisitie van klanten
			
Inkoop van bedrijfsmiddelen
			
Boekhouding
1998 – 2005		
Werkzaam bij “Belko Zeefdruk”.
			
Een zeefdrukkerij te ‘s-Gravenhage.
			
Verantwoordelijk voor:		
			Verkoop
			
Ontwerpen van huisstijlen en logo’s
			
Onderhouden van klantencontacten tijdens ontwerp en uitvoering
			
Productontwerp (promotie materialen, logo’s, textiel, e.d)
			
Productie voorbereiding (drukwerk)
			
Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van de belettering
			
Beheer klant- en ontwerpdatabase
2005 – 2007		
Werkzaam bij “Framesport”.
			
Een groothandel in sportkleding en artikelen te Monster.
			
Verantwoordelijk voor:		
			Verkoop
			Ontwerpen van sporttenues
			
Ontwerpen van huisstijlen en logo’s
			
Productontwerp (promotie materialen, logo’s, textiel, e.d)
			
Onderhouden van klantencontacten tijdens ontwerp en uitvoering
			
Productie voorbereiding en uitbesteding van textiel/zeefdruk,
				sublimatiedrukwerk en offset drukwerk)
			
Ontwerp, voorbereiding en begeleiding van belettering van auto’s,
				
reclameborden enz.
			Maken van offertes
			
Beheer klant- en ontwerpdatabase

2007 – heden
Werkzaam bij Stichting Medisch Centrum Haaglanden
			en Bronovo-Nebo.
			
Bestaande uit vestiging Westeinde, Antoniushove en Bronovo.
			
Functie: Drukwerkcoördinator
			
Verantwoordelijk voor:
			
Leiding over de afdeling Drukwerkvoorzieningen
			
Inkoop drukwerk bij offsetdrukkerijen
			
Productontwerp
			
Productie in huisdrukkerij/reproafdeling
			
Controle
1998 – heden
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Ontwerp en verzorgen van huisstijlen en drukwerk voor diverse doeleinden.
Voorbeelden van huisstijlen:
•
Hurema Consulting bv
•
Aduro Consulting
•
Elysian enterprises, Proffesional coach
•
Türksever Consultancy
•
Van Klingeren adviesbureau
•
Avalon schoonheidspraktijk
•
Helcon Consulting group
•
Magrita de Pijper, Psychosociale begeleiding
•
Erna Top, Voetreflextherapeute
•
PS Consultancy

