maryse brouwer
grafisch ontwerper - concept maker - designer

6 mei 1967
IN FO
Naam
Maryse Antoinette Brouwer
Adres
Zand- en Jaagpad 9
1396 JA Baambrugge
Telefoon
06 51 23 91 82
Email
maryse@mydentity.nl
Website
www.mydentity.nl
Geboortedatum/plaats
06/05/1967, Amsterdam
Burgelijke staat
Getrouwd
Nationaliteit
Nederlands
Rijbewijs
B

PROF I E L
Ambitieuze, commerciële
persoonlijkheid met een groot
vormgevershart. Zeker 25 jaar
ervaring in de vormgeving. Ziet
overal kansen dingen mooier te
maken.Creatief, inventief en
pragmatisch ingesteld. In bezit
van goede contactuele eigenschappen en communicatieve
vaardigheden. Maakt zich een
project snel eigen en is perfectionistisch. Creativiteit is sleutelwoord, niet alleen met grafische
vormgeving maar ook met
interieur-& en mode-styling grote
affiniteit. Gedijt optimaal in een
creatieve omgeving met voldoende ruimte voor zelfstandigheid.
Stressbestendig.

w e rkervari ng

1999 - heden
		
		
		
		
		
		

Grafisch Ontwerper
Mydentity Corporate Design
Grafische ontwerper gespecialiseerd in logo design,
housestyle ontwikkeling, brochures, catalogi, uitnodigingen,
magazines, boeken, verpakkingen, webdesign, webshopinrichting, outdoor communicatie, conceptontwikkeling,
branding, interieurstyling, eventmanagement

		

Specialisatie: Vastgoed, magazines, food, interieur

		Opdrachtgevers:
		Business Modellers, Lindenhoff					
		
Living theGreen Life, V’GAN Magazine, O4 & Partners,
		
STVO vastgoedontwikkeling, G&S Vastgoed,
		
Summaview, Monterey Tax, Kosmos Uitgevers
		Skills:
		
Artdirection, concept, branding, boekontwerp
		
logo design, huisstijl ontwikkeling, brochures, magazines
		
nieuwsbrieven, advertising, etiketontwerp, verpakkingen,
		
buitenreclame, interieurstyling, stylingadvies
2011 - 2019
Label of Vintage Webshop
		Eigenaar
		
Online shop voor handgemaakte sieraden voor dames en 		
		
heren. Ontwerp, inrichting en verkoop online shop, CEO,
		
aanpak social media. Zowel B2B als particulieren		
			
		Skills:
		
ontwerp, vormgeving webshop, productfotografie,
		
contentmangement, inkoop, verkoop, voorraadbeheer,		
		
beeldbewerking, concept building, branding, online verkoop

1997 - 2000
Projectmanager
		CFC/Gerlings
		
Facilitair grafisch productiebureau. Coördineren van
		grafische producties
		Opdrachtgevers:
		
Rabobank, Avro, G&S Vastgoed, Holland Jachtbouw
		
		Werkzaamheden:
		
Projectplanning, project coördinatie, drukwerkbegeleiding,
		
lithografie, offreren, inkopen, relatiebeheer
		Skills:
		
projectmanagement, accountmanagement, inkoop,
		
facturatie, offreren, deadline bewaking 		
		

w e rkervari ng
PROGRAM M A’ S
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
MS Word
Powerpoint
MWW software

TAL EN
Nederlands
Engels
Duits

1996- 1997
Project coördinator
		Publicis Amsterdam
		
		Werkzaamheden:
		
Traffic- en project coördinatie, art buying, offreren,
		
budgetteren, inkoop en administratie
		
		Opdrachtgevers:
		
Coca Cola Nederland, Reaal Verzekering, 				
		
Paradontax, Hewlett Packard
		
		Skills:
		
Inkoop, traffic management, projectcoördinatie
1989 - 1996
Vormgever - Dtp’er
		ProfArt Amsterdam
		
		Werkzaamheden:
		
Werktekenaar, dtp, vormgeving, planning en
		trafficmedewerker
		
		Opdrachtgevers:
		
Toyota, Smits & Palm Advertising,
		
Simonis & Buunk, Wenneker Distilleerderij
		
		Skills:
		
Werktekenen, dtp, planning, traffic, doka werkzaamheden,		
		inkoop media
1986 - 1989
Werktekenaar
		Myosotis Baarn
		
		Werkzaamheden:
		
Werktekenaar, doka medewerker		
		
1985 - 1986
Verkoop medewerker
		
Look Mode Hoorn
		
		
Zaterdag- en donderdagavond verkoopmedewerker,
		parttime magazijnbeheerder
1983 - 1985
		

Verkoop medewerker
Didi Mode Amsterdam

		Zaterdaghulp verkoopmedewerker
						
O p lei di ng

1987		
Particuliere Reclameschool Amsterdam
		
1 jarige opleiding Reklametekenen 		
		
S OC IA L
Linkedin
maryse-brouwer
Facebook
maryse.brouwer
Instagram
maryse.brouwer

1983 - 1986
MBO Sancta Maria Modevakschool Zaandam
		Afstudeerrichting Modepresentatie/Modeontwerp
		
		Stages:
		
Zeefdrukkerij Screen Heerhugowaard
		
Reklamestudio 10, Alkmaar

1979 - 1983
Scholengemeentschap Copernicus Hoorn
		Diploma MAVO

