Naam:

Karin van de Kuilen

Telefoonnummer:
E-mail:
Adres:
Geboren:
Talen:
Rijbewijs:

(+31) 06 - 20 155 811
info@spider-design.nl
Alkmaargracht 96, 1324PR Almere
29 december 1984
Nederlands / Engels
B (geen auto)

Opleidingen :
2004 – 2005

2001 – 2004

Werkervaring:
2015 – nu

HBO, CMM Collage Of Multimedia te Amsterdam; Lessen in Adobe pakketten;
Maken van video producties, geluidsopnames, website GUI, 3D modeling.
Adobe pakket; Photoshop, Illustrator, dreamweaver, InDesign, After Affects.
Geslaagd in juli 2005.
MBO, ICT Information Communication Technology; Op het ROC Flevoland.
Microsoft ECDL diploma; Office, Outlook. Geslaagd in juli 2004.

DM-Interface, E-mail Campaign Developer
Persoonlijk verantwoordelijk
voor het bouwen van marketing campagnes bestaande uit e-mails ,pagina's,
data verwerken / bewerken en segmenteren in Selligent. Klanten te woord
staan, begeleiden en trainen, factureren. Een campagne kan bestaan uit
reclame flyers, informatieve en data gestuurde life cycle e-mails, sms en brief.
Daarbij is het belangrijk goed te plannen, snel te kunnen schakelen en onder
druk, accuraat te blijven tussen verschillende klanten. Bij grote projecten
gebruiken we Kanban/scrum methodes om de planning te overzien.
Gebruikmakend van HTML/CSS, SQL (Jquery)

2011 – 2015

Spider-Design.nl, ZZP-er, Branding;
Maken van Wordpress (PHP) micro
websites, Google analytics, SEO, Ontwerpen van logo’s, branding, (info)
graphics, vormgeving/illustraties, murals en exclusieve schilderwerken.
Ingeschreven bij het KVK en Kunstenaars Vereniging Flevoland.

2008 – 2011

Rapidsugar, Selligent Campaign Developer;
Binnen Selligent in rap tempo
emails opzetten met aangeleverde teksten en afbeeldingen met behulp van
HTML / CSS. Naast emails maken wij ook enquetes en landingspagina's die we
vervolgens aan email campagnes konden verbinden. Ik was vast lid van de
brainstorm sessies, schrijven van procedures, up-to-date houden van team
genoten betreft trends en technologie. Deed regelmatig onderhoud aanhet
koffie apparaat, want goede koffie maakt de dag.

2006 – 2007

Flyerzone Almere, All-round medewerker;
Verantwoordelijke voor print
productie, snelheid en kwaliteit staan hier hoog. Eerste aanspreek punt voor

klanten en voor uitlevering. Bekijken en aanpassen van aangeleverd drukwerk.
Maken van flyers en business cards.
2005 – 2006

Freelancer voor het ontwerpen van websites, logo’s en huisstijlen voor
bedrijven.

2004 – 2005

UNET, Glasvezel;
Naast de opleiding op het
CMM. 1e lijns Helpdesk voor glasvezel internet, telefonie en TV.

Persoonlijkheid :
Tekenen, fantaseren, rondlopen, fietsen en of eten doe ik erg graag. Ik ben een enthousiaste, creatieve
team player, ik werk ook perfect alleen hoor maar kom dan wel af en toe buurten met een kop koffie.
Mijn werkwijze bestaat uit goed voorbereidend nadenken, aanpakken, doen en vooral doorzetten met
een oog op perfectie.
Mijn vrije dagen gaan op aan:
Rond reizen; in 2012 een half jaar mogen reizen door Amerika en Canada, o.a. via the oldest route 66
snelweg en in 2017 ben ik op korte rondreis geweest met mijn vader, samen hebben wij rond gereden in
Ierland. En er gaan vrije dagen op aan Creatieve projecten; Soms bouw ik gekke dingen, kunstzinnige
dingen, of schilder een paar dagen gefocussed aan een portret.
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