Ik lees en schrijf graag.
Mijn grote passie is boeken,
tijdschriften en poëzie illustreren.
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Werkervaring
Ne le Va n d e Ve l d e
°19 januari 1986, Herentals (Belg)
A: Laakakker 8, 2275 Poederlee
W: http://users.telenet.be/nelevandevelde
http://nelevandevelde.blogspot.com
E: vandeveldenele@gmail.com
T: 0496/ 61 22 06

Opleidingen
hogere graad, DKO, Vrije Grafiek
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Turnhout
september 2013 - heden
leraar in de beeldende kunsten
Specifieke Lerarenopleiding
Koninklijke Academie Voor Schone Kunsten
Artesis Hogeschool, Antwerpen
2008 - 2010
master in de beeldende kunsten
Grafisch Ontwerp - Illustratieve Vormgeving
Karel de Grote Hogeschool
Sint Lucas, Antwerpen
2004 - 2008
Vrije Beeldende Kunsten (KSO)
Heilig Grafinstituut, Turnhout
2002 - 2004

Relevante jobs
freelance opdrachten (zie bijlage CV)
leraar Sunnyside Primary School
vrijwilligersproject Zuid-Afrika (Kaapstad)
werkgever: Activity International
oktober 2014 - november 2014
coach creatief talent, stripfiguren tekenen
werkgever: vzw Arkades
doelgroep: jongeren (10 t.e.m. 13 jaar)
januari 2013 - heden
illustrator Art Of Children
werkgever: Yellow Submarine
jobinvulling: vijf figuurtjes ontwerpen huisstijl
mei 2012
leraar algemeen beeldende vorming
werkgever: tekenschool Vorselaar
doelgroep: lagere graad (6 t.e.m. 12 jaar)
september 2011 - heden
redactiemedewerker Boekenkaravaan
werkgever: vzw Leesweb (vrijwilligerswerk)
jobinvulling: artikels schrijven en illustraties maken
tweemaandelijkse nieuwsbrieven
september 2011 - januari 2012
vormgever catalogus WAK
werkgever: gemeente Lille - dienst Cultuur
april 2011, april 2012 (jaarlijks)
projectmedewerker museum Rockoxhuis
werkgever: AmuseeVous (vrijwilligerswerk)
jobinvulling: ontwerpen catalogus ‘Rock(ox)’ in team
maart 2011 - mei 2011
docente modeltekenen
werkgever: vzw Ideefiks
doelgroep: volwassenen
april 2009 - juni 2009

Ik verkoop kunstwerken,
zelfgemaakte creaties
en neem deel aan kunstmarkten.
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Overige jobs
logistiek medewerker - maaltijdbegeleider
werkgever: Woon- en Zorgcentrum Sint-Anna
oktober 2013 - oktober 2014
hulp in bibliotheek - klassenpermanentie
werkgever: gemeente Lille - PWA
september 2013 - oktober 2013

Stages
Specifieke Lerarenopleiding
Deeltijds Kunstonderwijs, lagere/middelbare graad:
algemeen beeldende vorming, plastische opvoeding
hogere graad: tekenkunst, beeld
2009 - 2010
illustrator/vormgever theaterstuk ‘Klein Duimpje’
werkgever: vzw Sprookjes en zo
jobinvulling: promotiemateriaal - educatieve werkmap
doelgroep: peuters en kleuters
september 2007 - december 2007

“Ik ben gedreven, leergierig, enthousiast
en sta altijd open voor nieuwe uitdagingen.
Nieuwe ervaringen opdoen is erg belangrijk voor mij.”

Cursussen
cursus EHBO
Rode Kruis, Lille
september 2011
Certificaat van de module Webdesign 1
informatica toepassingssoftware, niveau SVWO
CVO DTL, Herentals
2010

Vaardigheden
Software
Word/Excel/Powerpoint = goede kennis
Photoshop/Illustrator/Indesign/Acrobat Reader =
goede kennis
Flash/Dreamweaver = basiskennis
HTML/CSS = noties

Talen
Nederlands = moedertaal
Engels = goed
Frans = basiskennis
Activa werkkaart
referenties beschikbaar op aanvraag
meer informatie:

http://be.linkedin.com/pub/nele-van-de-velde/21/b64/790

