
WORK EXPERIENCE

JoDesigns | Freelance creative DTP
Jan 2019 - heden
O.a. : Wordpress / Joomla websites, briefpapier, word & powerpoint 
templates, brochures, huisstijl toepassing op reclamemateriaal

StokesBBQ | BBQ Catering op lokatie
2010 - heden

Multimediavormgever Beekman B.V
feb 2011 - nov 2016 | 36 p.w.
Ontwerpen en bewaken van de huisstijl in diverse uitingen zoals; win-
kelbestickering, prijskaarten, folders, posters, verpakkingen, banners, 
productfotografi e, narrowcasting.

AV Media Factory / Pieket Weeserik Media Productions BV
jun 2005 - jul 2007  - dec 2008 - okt 2010 | 40 p.w.
DVD menu’s ontwerpen en DVD’s maken. Films ondertitelen.
Editen van bedrijfsfi lms, grafi sche video eff ecten en editor van 
racevideo’s van het Spyker Squadron team op de Le Mans series

Assistent-fotograaf Fotopartners
feb 2003 - sep 2003 | 40 p.w.
Assiteren bij fotografi sche opdrachten, belichting, opstelling, 
setdressing.

PROFILE

Het werken in diverse bedrijven heeft mij de wonderen van de 
multimedia geleerd. Mijn passie begon in de fotografi e maar heeft zich 
inmiddels ontplooid tot een ware duizendpoot in de multimedia.
Diversiteit in multimedia in combinatie met mijn eigen gezin geeft mij de 
motivatie om elke opdracht tot een mooi eindresultaat te presenteren.

Doorzetter, leergierig, creatief, oplossingsgericht, fl exibel & sociaal.

JOSINE PIEKET WEESERIK | FREELANCE CREATIVE DTP 

CONTACT

Ooldselaan 23C
7245 PP Laren (GLD)
Netherlands

www.jodesigns.nl
info@jodesigns.nl
06 42 660 177

SKILLS

• Desktop publishing
• Graphic design
• Web design
• Product Photography

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign

Joomla 
Wordpress
Html
CSS

INTERESTS

LANGUAGE SKILL

Nederlands
Engels
Duits

EDUCATION

Media design and technology (hbo-bachelor) | SAE institute 
Amsterdam
mrt 2007 - jul 2007 | Diploma: Ja | Vooropleiding van 3 maanden afgerond.

Fotografi sche vormgeving (hbo-bachelor) | St joost Breda
sep 2003 - dec 2003 | Diploma: Nee

Medewerker toegepaste vormgeving | DEVA Almelo
sep 2001 - jul 2003 | Diploma: Ja

Mavo | Waerdenborch Holten
sep 1996 - jun 2000 | Diploma: Ja

CURRICULUM VITAE


