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Persoonlijke gegeven
Naam:
Jasmijn Karlijn de Vries
Adres:
Frankrijkstraat 34
Geb. datum: 18 december 1994, Utrecht
Telefoon:
06-39892483
E-mail:
jasmijndevries@gmail.com
Wie ben i
Met mijn handen werken, nieuwe dingen leren, creatief en actief bezig zijn, dat doe ik het liefst.
Van het bouwen en ontwerpen van werkende product prototypes tot kleding naaien, video editen
en nog veel meer. Ook geef ik graag informatieve presentaties. Vanwege mijn brede
bacheloropleiding en mijn verschillende hobby’s ben ik goed in snel nieuwe dingen leren. Ik ben
hier dan erg zorgvuldig en precies in. Ook probeer ik graag iets nieuws zoals een nieuwe
tekenstijl of een totaal nieuwe hobby. Eenmaal iets onder de knie dan haal ik daar ook graag
alles uit.
Opleidinge
2021-heden
2017-2019
2013-2017
2015-2016
2007-2013

Omscholing: Online Marketing, Afdeling Online
Master: Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Eindhoven
Bachelor: Creative Technology, Universiteit Twente (Enschede)
Minor: Pre-master Industrial Design, Universiteit Twente (Enschede)
VWO NT/NG, Oosterlicht College (Nieuwegein)

Certificaat

Cursusse
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2019 & 2020

Mailchimp Foundations
Google Ads Search, Google Academy
E-mail marketing, Afdeling Online
Google Analytics for Beginners, Google Academy
Basisprincipes van Online Marketing, Google Academy
Zoekmachine Marketing, Afdeling Online
Bedrijfshulpverlening (BHV), NIBHV (verlopen)

Certificaat
Certificaat
Certificaat
Certificaat
Certi caat
Certi caat
Certi caat

Talenkenni
Nederlands
Engels
Hongaars

Mondeling en schriftelijk
Mondeling en schriftelijk
Mondeling

Uitstekend
Uitstekend
Matig (lerend)

Diploma
Voltooid
Diploma

Ervarin
2019-heden Educatief & Allround Medewerker, Vlindersafari Gemert
In de lente- en zomermaanden ben ik op deze functie in dienstverband. Het
werk bestaat vooral uit het geven van educatieve rondleidingen en presentaties
aan verschillende doelgroepen. Daarnaast ben ik bezig met zorgen voor de
rupsen, vlinders en planten in de tuin, kof e serveren en kassawerk.
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2019-heden Voorzitter van de redactiecommissie, Eindhoven Studenten Alpen Club ESAC
Deze commissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de sociale media en
de website van de ESAC. Ik hou mij vooral bezig met video’s maken voor het
YouTube kanaal, het instagram account onderhouden en ik ben het
aanspreekpunt van de commissie.
2020-heden Commissielid, Eindhoven Studenten Taekwondo Vereniging Ilyeo
Aan het eind van mijn bestuursjaar heb ik de commissies Activiteiten en PR
opgericht waar ik nu actief lid van ben. Bij Activiteiten houden wij ons bezig met
het bedenken en organiseren van activiteiten. Bij PR onderhouden wij alle social
media kanalen en regelen wij posters, yers, maar ook de club kleding.
2018-heden Konijn en knaagdieren socialisatie, Dierenasiel de Doornakker Eindhoven
Bij dit vrijwilligerswerk bij het dierenasiel de Doornakker is het mijn taak alle
opgevangen konijnen en knaagdieren te socialiseren. Het is hierbij van belang
het gedrag van de dieren goed te kunnen lezen en hierop in te kunnen spelen.
2021

Online Marketing Stagaire, preHistorisch Dorp
Als onderdeel van mijn omscholing bij Afdeling Online ben ik deze stage gaan
doen. Mijn focus lag hier vooral op werken met Google Ads, het opzetten en
maken van de nieuwsbrief in Mailchimp en het onderhouden van de website in
Elocus.

2020

Verkoopmedewerker, Tuincentrum Praxis
In de zomermaanden van 2020 ben ik verkoopmedewerker bij het tuincentrum
van de Praxis geweest. Het helpen van klanten bij het uitzoeken van de juiste
producten voor hun tuin, het tuincentrum netjes houden en de schappen
aanvullen behoorden tot mijn voornaamste werkzaamheden.

2020

Shopper, PicNic
Binnen dit werk was ik voornamelijk bezig met het scannen/inpakken van
boodschappen en vullen van schappen en het op orde houden van het
ful lment center.

2019-2020

Activity Manager, Bestuur Eindhoven Studenten Taekwondo Vereniging Ilyeo
Naast het organiseren van de activiteiten binnen de vereniging was ik ook
verantwoordelijk voor het verzorgen van alle sociale media. Dit omvat een
YouTube kanaal met actuele promotie video, een Instagram account en een
actieve Facebookpagina.

2019

Student Assistent, Technische Universiteit Eindhoven
Dit betreft een functie bij het vak ‘Aesthetics of Interaction’ op de TU/e. Hierbij
begeleide ik 2e jaars bachelor studenten van Industrial Design. Het geven van
lessen vormde een belangrijk onderdeel van het werk.

2019

Host Design United, Dutch Design Week
Binnen dit werk gaf ik zowel geplande als ongeplande rondleidingen,
beantwoorde ik vragen van bezoekers en was ik aanspreekpunt voor de diverse
media.
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Vaardigheden
· Video bewerken
· Interactie design
· Gra sch design
· Social media
· Rapid prototyping
· Didactisch vaardig

Software
· Autodesk Sketchbook
· Adobe
· Microsoft Of ce
· Wordpress
· Elocus
· Google Ads
· Google Analytics
· Mailchimp
· Gimp
· Blender
· Processing
· Arduino

Hobby’s en Interesses
· Tekenen & Schilderen
· Werken met textiel
· Ukulele, zingen en bas
· Sportklimmen & Boulderen
· Taekwondo
· Social Media
· Entomologie
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