
WERKERVARING

Aesthetic Solutions | 09/2019 - 08/2020

Fluxys | 10/2020 - heden

GRAFISCH DESIGNER - MARKETEER

GRAFISCH ONTWERPER

MELISSA
BOGEMANS

• Brochures, poster & roll-up banners ontwerpen en drukklaar maken
• Social media posts & berichten verschillende kanalen
• Wordpress website beheren en optimaliseren

• Visualiseren en animeren van explainer video's
• Ontwerpen van gedrukte en digitale communicatie voor intern en extern
• Onderhoud foto en iconen database

GRAFISCH VORMGEVER

Creactiv Markteting | 02/2019 - 08/2019

Thomas More Mechelen | 08/2018

Gates Europe Erembodegem | 08/2017

GRAFISCH DESIGN STAGE EN VAKANTIEJOB

ANIMATED VIDEO EXPLAINER VAKANTIEJOB

GRAFISCHE ONDERSTEUNING VAKANTIEJOB

• Logo design & branding
• Social media - content marketing (mini animaties)
• Ontwerpen van gedrukte (visitekaartjes, posters, flyers) en digitale
communicatie (mailings, promoties)

• Illustraties maken aan de hand van concept
• Volledig animeren van de video met voice-over

• Ondersteuning van het Marketing Communication Team

OPLEIDINGEN

Thomas More Hogeschool Mechelen | 2016-2019

INTERACTIVE MULTIMEDIA DESIGN

Sint-Donatus Secundair Merchtem | 2010 - 2016

ECONOMIE MODERNE TALEN

In het laatste jaar van mijn opleiding ben ik
geselecteerd als student voor de practice
enterprise Designosource. Ik werkte samen
met mijn medestudenten aan opdrachten voor
verschillende klanten waaronder Technopolis,
Winokio & Cliniclowns.

Om mijn motion design skills te verbeteren en
onderhouden maak ik regelmatig animaties
voor echte klanten op Fiverr.
Door mijn grote passie voor
ontwerp neem ik bijna elke maand deel aan de
Smashing Magazine Wallpaper wedstrijd.

Ook in mijn vrije tijd ben ik graag creatief
bezig. Voor feestjes ben ik vaak degene die
het dessert/gebak verzorgt. En in het geven
van cadeautjes ben ik ook steeds creatief,
vooral met mijn zelf genaaide of gebreide
zakjes en andere accessoires.

OVER MIJ

Telefoon: 0471 45 18 82
E-mail: melissa@bogemans.com
Portfolio: www.embee.me
Adres: Kerkhofstraat 52, 1785 Merchtem
Geboortedatum: 14/04/1998
Nationaliteit: Belg

PERSOONLIJKE INFO:

• Adobe programma's (Illustrator, Indesign,
Incopy, After Effects, Premiere, Photoshop)
• Basis HTML & CSS
• Website beheer met Wordpress
• Word en Powerpoint templates
• Content marketing
• Talenkennis (Nederlands, Engels, Frans & Duits)

KENNIS & VAARDIGHEDEN

Thomas More Mechelen | 09/2018 - 06/2019

DESIGNOSOURCE PRACTICE ENTERPRISE

• Branding voor Designosource 8.0
• Branding en website voor Meeting Oase


