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Professionele resumé
 

Naast mijn grondige kennis van merkontwikkeling, ben ik in staat om marketing en communicatie
in functie hiervan te beheren. Ik ben zeer bekwaam in het conceptualiseren van creatieve ideeën en
het ontwikkelen van marketing campagnes, in lijn met de gekozen, of zelf ontwikkelde strategie.

Mijn people management en coaching vaardigheden schakel ik in bij het motiveren en inspireren van
creatieve teams, marketing- en corporate communicatie afdelingen of externe partners.
Prospecten en klanten overtuigen is, indien nodig, geen enkel probleem.

Ik ontwikkelde en beheers een kosteneffectieve marketing methodiek die leidt tot rendabele
communicatie, want meetbare resultaten zijn belangrijk. Daarnaast beschik ik over een sterke kennis
van digitale campagnes, diensten, communicatiemiddelen en ICT in het algemeen. 

Vaardigheden:
• Marketing strategieën en campagnes
• Bedrijfscommunicatie
• Team leiderschap & ondersteuning
• Product positionering, branding & lancering
• Web & print ontwikkeling
• Verkoopondersteuning & sales tools

Verwezenlijkingen:
• Professioneel met 15 jaar ervaring
• Met succes ontwikkelen en lanceren van verschillende multi-channel print-, cataloog-, internet-
 en direct marketing campagnes voor internationale bedrijven in diverse industrieën
• Ontwikkeling van een kosteneffectieve marketing management methodiek
• Ervaring als account manager, product manager en creatieve strateeg

Werk ervaring

Creatief Strateeg
Januari 2012 - Mei 2013 - The View - a division of Group Van Damme

Shortcut
15 jaar agentschap ervaring
Huidig actief als product manager
Bedenkt en ontwikkelt campagnes
Uitgebreide vakkennis
Kent volledige productieomgeving
Ruime klantervaring
Creatief & Productief
Communicatief & Positief
Natuurlijke leider

Keywords

Creativity
Creative Strategy
Art Direction
Key Account Management
Marketing Strategy
Strategic Communications Digital
Strategy
Strategic Thinking
Project Planning
Project Management
Productivity
Publisher
Agency
Artist
Printshop
Web-To-Print
Cross-Media
Communication
IT Strategy
IT Solutions
Recruiting
Team Leadership
Teamwork
Copywriting
Radio Advertising
Commercials
Web Design
Website Development
Social Media
Social Media Marketing
Social Networking
Viral Video
Viral Marketing
iPhone
iPad
iOS Design
iOs Devices
Mobile Applications
Mobile Marketing

Product Manager
Mei 2013 - heden - Catalogica - a division of Group Van Damme

Account Manager
April 2005 - December 2011 - Group Van Damme

Als account manager was ik verantwoordelijk voor een eigen klantenportefeuille.
Deze bestond uit meerdere multinationals en sterke KMO’s. Met Nokia Benelux, USP Beverages,
Winsol, en retail keten Fun Belgium bouwde ik een waardevolle relatie op. Ik dacht actief en creatief
mee met deze klanten, de productie afdeling en leveranciers. Prospectie en networking behoorden
eveneens tot mijn takenpakket. In het behalen van het vooropgestelde cijfer slaagde ik elk boekjaar
met succes!

Met mijn scherp inzicht zorg ik voor een exacte definitie van het probleem en bedenk ik creatieve
manieren om tot een oplossing te komen. Daarna teken ik concrete stappen uit om het doel te bereiken.
Hierbij formuleer ik alles helder zodat professionele creatieven (art directors, copywriters, web designers,...)
er verder mee aan de slag kunnen.

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verfijnen van de Catalogica methodiek.
Daarnaast creeërde ik de nodige verkoop- en communicatietools om deze methodiek aan bestaande en
nieuwe klanten te presenteren en te verkopen. Naast mijn ondersteuning aan het sales team bracht ik
tevens nieuwe prospecten en klanten aan.

Overkoepelende functie waarbij mijn technische kennis werd aangewend en geraadpleegd.

IT manager
September 2003 - Januari 2006 - Group Van Damme

Video Production
Video Editing
Photography
Commercial
Photography Casting
Product Marketing
Retail Marketing
Catalogue Production
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Graphic Design
Logo Design
User Interface Design 
Mac OS X
Apple
Microsoft O ce
Adobe Creative Suite
Dreamweaver
iMovie
App Cooker
Xerox XMPie
Xerox FreeFlow
Cumulus
Drupal
Joomla
Magento
WordPress
Typo3
Dataline Quojob
Dataline Multipress
Leaf Capture
EOS Capture Utility
Hasselblad Phocus
Helios
Bruges
Group Van Damme

Hier kreeg ik naast de theoretische vooral technische bagage mee, om na het succesvol
beëindigen van deze studie richting, binnen de maand actief aan het werk te kunnen gaan.

Avondschool om me de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van web-design meester te maken.

Artevelde Hogeschool Gent
1996 - 1999 - Graphic Design and New media

Syntra West Brugge
2002 - 2002 - Webmaster

Opleiding
 

Graphic Designer - Art Director
Augustus 1999 - April 2005 - Group Van Damme

Ik kreeg de kans om bij Group Van Damme te starten als gra sch ontwerper. Met de in-huis
ontwerp afdeling, drukkerij en uitgeverij, greep ik de mogelijkheid om me in verschillende
richtingen te ontwikkelen. Samen met het agentschap kreeg ik de kans om te groeien, en maakte ik
de evolutie van 12 naar 50 medewerkers mee. Ook mijn eigen verantwoordelijkheden kon ik zo
steeds verder verruimen.

Academie voor Schone Kunsten Brugge
1992 - 1997 - Artistieke opleiding

De vruchtbare grond waar mijn creatieve geest en artistiek talent zich kon ontplooien en verder
ontwikkelen. Hier groeide tevens mijn liefde voor grafiek in combinatie met technologie.

Vaardigheden
Vakkennis:
• Gra sch ontwerp; Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat en de klassieke analoge tools
• Webdesign; Dreamweaver, Flash, editors, wireframe en mokup tools, HTML, PHP, HTML5
• Fotogra e: Leaf Capture, Canon EOS Capture Utility, Hasselblad Phocus
• Variabele data, cross-media en WebToPrint: Xerox XMPie
• Asset management: Cumulus
• Relatie- o erte- project- en personeelsbeheer: QuoJob
• Orderbeheer, voor- en nacalculatie, productie planning: MultiPress
• O ce: Word, Excel, PowerPoint
• iWorks: Pages, Numbers, Keynote
• Operating Systems: DOS, UNIX, Alle Windows versies, Alle OS en OSX versies, Alle iOS versies
• Work ow: Preps, Helios, ApogeeX, CTPAdmin, Xerox FreeFlow
• Video editor: iMovie, notie van Premiere

 
Taalkennis:
• Nederlands: moedertaal
• Engels: zeer goed
• Frans: noties

(vervolg)Werk ervaring


