juli 2006 - heden
Spectrum Communicatie, Zoetermeer
Het ontwerpen en ontwikkelen van logo’s,
huisstijlen, folders, boeken, brochures, interactief maken van print voor online toepassingen, websites, app’s en diverse
andere communicatie-uitingen. Voor klanten op verschillende gebieden zoals o.a. de
reiswereld, leisure, overheid, onderwijs en
autobranche. Tevens het onderhouden van
diverse sociale media. Daarnaast het samenwerken met tekstschrijvers, redacties en fotografen. Het aanleveren van drukklare bestanden bij drukkers en offertes aanvragen.

GRAFISCH ONTWERPEN

KENNIS

HBO, deeltijdopleiding
september 2004 - juni 2009,
Koninkelijke Academie van
Beeldende Kunsten, Den Haag

ADVERTISING
HBO, voltijd
september 1999 - januari 2004,
Willem de Kooning academie,
Rotterdam

DTP-ER

GRAFISCH VORMGEVER

april 2005 - april 2006
Gouden Gids, Delft
Het opmaken en ontwerpen van advertenties
in samenwerking met sales vertegenwoordigers. Tevens het geven van trainingen op
het gebied van ontwerp en aanleverspecificaties voor drukkerijen.

april 2004 - maart 2005
Wegener, Rijswijk
Het opmaken en zorgen voor een goede
aanlevering van krantenpagina’s voor de
Haagsche Courant, het Rotterdams dagblad
en het Utrechts Nieuwsblad

januari 2003 - juni 2003
C21 bureau voor communicatieadvies,
grafische vormgeving en art-direction
Vormgever in het kader van een stage waarbij
het ontwikkelen en grafisch uitwerken van
concepten voorop stond.

MAD Design.nu
NOVUM - WORLD OF GRAPHIC DESIGN

EVENT MANAGER // GRAPHIC DESIGNER
juli 2011 - januari 2012
Charity-event voor BeyondAutism, Londen, Engeland
Zelfstandig opgezet evenement voor het goede doel,
Beyond Autism, in Londen. Leiding gegeven aan
team, activiteiten bedenken en locatie geregeld. Alle
grafische uitingen ontworpen en ontwikkelt waaronder
logo, online merchandise winkel, flyers & website.

‘verrükt verzückt’ / ‘Mad - for more’
issue november/december 2011, p. 56-59
Portfolio MADDesign

THE 3D-TYPE BOOK
voorjaar 2011
Laurence King Publishing - United Kingdom
Hidden Characters project

Photoshop // Illustrator // InDesign // Dreamweaver // Flash

Miranda

van
Hooft
06 - 28 79 46 67
info@maddesign.nu
VORM EN TAAL

IN DE RUIMTE

(InDesign)
februari 2014

GRAFISCH VORMGEVER /DTP-ER

IN PRINT

ADOBE DIGITAL
PUBLISHING

EXTRA

CURSUS

ERVARING

GRAFISCH ONTWERPER

mei t/m augustus 2014
Yksi Expo - Eindhoven
Hidden Characters project

CENSUUR
oktober t/m december 2009
Galerie ‘de andere kant’ - Zutphen
Hidden Characters project

