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M

OTIVATIE

Mijn creativiteit kan ik goed inzetten bij
het grafisch vormgeven. Ik ben visueel

ingesteld. Ik werk accuraat en gedisciplineerd, leer
snel en pak nieuwe zaken vlug op en zorg altijd dat ik

mijn werk op tijd af heb. Collega’s en relaties kunnen

altijd op mij rekenen. Kan goed zelfstandig werken,
ben leergierig, breed geïnteresseerd en wil me altijd

verder ontwikkelen. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doe wat ik beloof. Kan mij goed

aanpassen aan verschillende situaties en ben geen
hokjes mens maar juist op zeer verschillende werkplekken inzetbaar en voel mij snel op mijn plaats.

V

AARDIGHEDEN

Mijn enthousiasme kan ik goed overbrengen

om mensen te motiveren. Door mijn werker-

varing bij Fros International op de marketing afdeling

ben ik behoorlijk veelzijdig geworden en kan ik met

veel computer programma’s overweg. Ik heb mijzelf,
door interesse en doorzettingsvermogen, diverse

softwareprogramma’s eigen gemaakt. Met ruim 11

jaar ervaring in het grafische vak en het volgen van
diverse opleidingen heb ik mij ontwikkeld tot HBO
denk- en werkniveau. Ik heb een structureel map-

pensysteem gebouwd en in de praktijk toegepast
met een back-up systeem. In mijn vorige werkerva-

ringen heb ik leiding gegeven aan een team van acht
mensen. Het bouwen van websites in Wordpress is
een vrijetijds bezigheid. Ik verzorg de fotografie en
het beheer van diverse websites. Sport, voeding en

fotografie zijn ook mijn interesses. Ik heb een kookboek gemaakt en een receptenboek in samenwerking met een personal trainer. Het beeldmateriaal in

deze boeken heb ik zelf gefotografeerd en bewerkt.
Het opmaken van brochures, flyers en magazines is
mijn specialiteit.
OPLEIDINGEN
2017

2016

Trainer Hormoonfactor
Sonnevelt opleidingen
Wordpress + CSS
Eduvision Utrecht
HACCP
Allergenen
Sociale Hygiëne
HSN Horeca
Stichting Nederland

2013

2006

Wordpress
Soest
Basis Flash
GMI designschool
Amsterdam

2005

Basis Dreamweaver
GMI designschool
Amsterdam

2004

Grafische vormgeving
GMI designschool
Amsterdam

2001

PORTFOLIO & RECENT WERK

Typografie + vormgeven
en lay-out
GMI designschool
Amsterdam

1991

Algemene handelskennis
Hoorn

1989

MBO Mode en Kleding
Studierichting:
Realisatie & Presentatie
Detex textiel
Damland college
Zaandam

SOCIAL MEDIA

https://nl.linkedin.com/in/marianschilder

W

ERKERVARING

Het bedrijf Fros International distribueert vele

fashion merken onder andere Lacoste, Havaianas,

Aigle, Ted Baker, Raps, Greve, Warmbat en nog 12 andere grote
fashion merken. Ik verzorgde de Social Media en het onderhoud
van de websites van diverse merken. Ik werkte via een CMS sys-

teem die wordt gevuld met beeldmateriaal, tekst, banners en
product fotografie. Product fotografie gebeurde in de eigen fo-

tostudio. Advertenties opmaken van diverse merken voor magazines, het bewaken van de huisstijlen van de vele bv’s, fotoshoots en het ontwerpen van schoenen waren mijn dagelijkse
bezigheden.

INTERESSES & HOBBY’S

WERKERVARING
2016 - 2017
Stage
De Hormoonfactor
2004 - 2015
Fros International BV
IJsselstein
Grafisch Vormgever
2004 - 2011
Lacoste Outlet Store
Batavistad/Lelystad
Filiaalmanager
1994 - 2003
Sporthuis Beemster
Enkhuizen
Bedrijfsleider
1998 - 1994
Intersport Bouchier
Hoorn
Verkoper

WEBSITE ONTWIKKELING
•

www.portfolio-marketing.nl

•

www.mbc-midden.nl

•

www.pianolessoest.nl

•

www.ocakes.nl

PROGRAMMA’S

