
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam 

Geboortedatum 

Adres 

Mobiel 

Email  

Over mijzelf 
 

Ik ben een behulpzaam en 
enthousiast persoon met brede 
interesses in koken, kunst, 
mode, cultuur, geschiedenis, 
muziek, textiel en antropologie, 
met een creatieve achtergrond 
en scherp oog voor detail. 
Creativiteit is overal in mijn leven 
en dus vind ik dat erg belangrijk! 
Ik pas dit graag toe op de 
werkvloer. 

 
 

Mijn werkwijze 

 
Ik houd ervan om met een team 

samen naar een doel te werken. 

Samen sterk staan, aanpakken 

en op die manier gemotiveerd 

aan de slag te gaan. Met 

natuurlijk een flinke dosis humor 

onderling! Ik vind het heerlijk om 

door mijn werkomgeving 

geprikkeld te worden en dit om te 

zetten in mijn werk. Hier komt 

veel flexibiliteit en 

inlevingsvermogen bij kijken, 

maar als de klant blij is, maakt 

dat mij nóg blijer! 



 

Werkervaring 

Avec Studio (dec ’18-jul-20) 

Als administratief medewerker had ik de taak om 
Engelstalige productspecificaties te schrijven aan de hand 
van ontwerptekeningen of voorbeelden. Hier heb ik enorm 
veel materiaal kennis opgedaan en kon ik mijn oog voor 
detail toepassen. 

Stof en Wol (mei ’17-nov ’18) 

Bij Stof en wol heb ik veel werkzaamheden uitgevoerd. Van 
verkoopmedewerker, klanten adviseren, het controleren van 
orders tot het geven van naailes en patroontekenles. 

De Stoffenkoning (mrt ‘16-dec ‘18) 

Bij de stoffenkoning ben ik werkzaam geweest als 
verkoopmedewerker in de winkel als op grote internationale 
stoffen beurzen. 

BySmeej ZZP (aug ‘14-dec ‘16) 

Voor mijn afstuderen ben ik begonnen als ZZP’er, zodat ik bij 
mijn (hieronder benoemde) stage kon blijven werken. Ik 
richtte me op het op maat en op wens maken van kleding en 
accessoires voor zowel bands of theater als voor 
particulieren. 

I Style Stars, studio Ingeborg Steenhorst (feb ‘14-okt ‘15) 

Ik ben hier binnengekomen als mode stagair, maar werd al 
snel de rechterhand van de designer. Ik kreeg hier heel veel 
vrijheid als het gaat om maken van kleding, vaak creatief 
(om)denken om voor veel diverse artiesten kostuums te 
maken en ze te helpen schitteren tijdens fotoshoots en live 
optredens. 

Overig 

Ik heb veel bijbaantjes gehad in de horeca, waardoor ik een 
grote mensenkennis op heb gedaan en zelf graag onder de 
mens ben. 



 

Opleiding 
 

 

Sept ’11-jul ‘15 Willem de Kooning Academie 

Mode, Bachelor in Design 

Stage I Style stars, studio Ingeborg Steenhorst 

 
 

Sept ‘07-jun’11 ROC Tilburg 

Mode Maatkleding 

Stage Un-finished, modegallerie 

De Efteling, kledingatelier 

MLY Hermans, modeontwerper 

L’ago B, gelegenheidskleding 
 

 

 

 

Vaardigheden 
 

 

Technisch 

Bekend met Microsoft office, Photoshop en Illustrator. Grote 

ervaring in het werken met diverse naaimachines! Daarnaast ben ik 

met diverse collage, illustratie, druk en fotografie technieken 

bekend. SHV, sociaal hygiene en BHV, bedrijf hulp verlener. 

 
Talen 

Nederlands, Engels, ein bisschen Deutsch & sukoshi Nihonjin 

(Japans). 

 
Talent 

Zang, obstacleruns, dans, slechte woordgrappen maken, grimme, 

alles willen weten van geschiedenis, fantasievol, het organiseren 

van thema feestjes, niet bang om iets nieuws aan te gaan en ohja, 

creatief! 



 

Mini portfolio 

BySmeej 

Diverse kledingstukken of 

outfits die ik gemaakt heb 

voor klanten of in opdracht. 



 

Mini portfolio 

BySmeej 

Diverse kledingstukken of 

outfits die ik gemaakt heb 

voor klanten of in opdracht. 



 

Mini portfolio 
 

Diversen 

Fotoshoot styling voor 

de band Textures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse kostuums voor artiesten 



 

Mini portfolio 
 

Karmaflow in concert 

Enkele kostuums die ik 

tijdens mijn werk bij I Style 

Stars gemaakt het voor het 

project Karmaflow. 


