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Ellen Karis
Agnietenstraat 16
6822 JT Arnhem
026-4420940
e.karis@telfort.nl
www.karisontwerp.nl
11-09-1970 te Meijel
vrouw

OPLEIDINGE N
2013:
2001-2002:

Leertraject webdesign
Grafisch Lyceum Utrecht - opleiding dtp - Illustrator, Photoshop,
Quark Xpress, scannen en typografie - Diploma
1991-1994:
Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam - richting illustratie - Diploma
1987-1991:	Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard (HKLS) - richting tekenen / handvaardigheid
1982-1987:
HAVO vakken: geschiedenis, duits, engels, nederlands, tekenen en biologie - Diploma

C URSUSS EN
2013:
2010:
2009:
2001:
1984:

Prezi
Advanced color Training- interne opleiding Rijnja Repro
Pitstop, beeldscherm kalibratie en kleurstalenboek
basistraining Kleur en instellingen - interne opleiding Rijnja Repro
Adobe CS, Quite Imposing, Postershop
introductie Flash, cursus webdesign, cursus Dreamweaver
cursus blind typen

WERKERV AR I NG

jan 2014 tot nu:     DTP- Grafisch Ontwerp op freelancebasis
mrt 2007 - 2014:    In full-time loondienst bij Rijnja Repro. DTP, opmaak en aanpassen bestanden,
kwaliteitscontrole. Adobe CS, Pitstop, Quite Imposing. Klein en grootformaat printen en
afwerking; banners monteren, foamborden plakken en snijden, gootformaat lamineren,
Kleurenspecialist.
nov 2005 - 2007: In full-time loondienst bij van Kooy Reclame. Opmaak voor zeefdruk. Opmaak van folders,
posters, magazine en bijhouden van internet. Klant Aldi. Logo-ontwerp. Fotografie van
producten, contacten met Duitse leveranciers. Adobe CS
2005:
Dtp-werk op uitzendbasis bij enkele bedrijven. Adobe CS
2003 tot 2005:
Werkzaam bij Refolidruk te Arnhem als dtp’ er.
Werkzaamheden heel divers van opmaken van drukwerk;
zoals brochures, leaflets, magazine, naamkaartjes en briefpapier.
Uitdraaien op film en docucolor, plotten en het maken van offsetplaten.
Bijwerken van de website van Drukenbestel.
Programma’s waarmee ik gewerkt heb zijn:
Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Reader en Distiller,
Word, Excel, Pagemaker, Quark Xpress en Coreldraw. Zowel Pc als Mac.
2002 tot 2005:
Incidenteel werkzaam als freelance grafisch ontwerper voor diverse opdrachtgevers.
Werkzaamheden: ontwerpen van folders, visitekaartjes en enkele websites.
Door mijn freelance werk ben ik gewend om heel zelfstandig te werken.
Via proeven informeer ik de klant over vordering van het concept.
Door goed overleg wordt een product naar tevredenheid afgeleverd.
Bij Wegener en Coers en Roest gewerkt als invalkracht dtp’ er.
1994 tot 2003:
Werkzaam als freelance illustrator voor diverse opdrachtgevers. Werkzaamheden: illustreren
van artikelen, maken van posters, logo’s, boekjes en muurschilderingen.
Door mijn achtergrond als illustrator denk ik snel in beeldende oplossingen.
1994 tot 1997:
Als aanvulling op freelance werk, heb ik divers verkoopwerk gedaan bij printservice,
groentenzaak en een natuurvoedingszaak.

OV ERIG E I NFOR MATI E

Hobby’s: lekker sporten zoals zwemmen, badminton. Wandelen in de natuur. Werken in de tuin. Verwonderen
over plantjes en beestjes. Met vrienden op stap. Theater, bioscoop, swingen. Luister graag naar funky jazz,
triphop. Verder maak ik graag mooie dingen. Tekenen en grafisch spelen.

