Ik wil graag
voor u
werken ;-)
SANDRA JONGE POERINK

Grafisch ontwerper / illustrator / mooimaker
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Hallo...
CONTACT
Ter Borch 6
9472 RB Zuidlaren
info@create-id.nl
(06) 101 44 932

Op zoek naar een vormgever? Iemand
die meedenkt en jouw ideeën kan
visualiseren?
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is
Sandra Jonge Poerink en ben sinds 2014
freelance grafisch ontwerper.
In te huren voor allerlei soorten drukwerk,
plakwerk, tekenwerk nou ja werk dus, met
name op grafisch gebied.
Voordat het zover is gekomen, heb ik bij
zeer uiteenlopende bedrijven en instanties
mijn werkervaring opgedaan waaronder:
reclame-, beletter- en display studio's en
intern bij een semi-overheidsinstelling.
Dat heeft van mij een breed inzetbaar
vormgever gemaakt met een specialisatie
op het gebied van visuele identiteiten.
Ik stop graag veel persoonlijke aandacht
in mijn werk en hou van wat ik doe.
Mocht je online werk van mij willen zien,
dan nodig ik je van harte uit mijn portfolio
te bezoeken op www.behance.net/cre8id.
Hierbij alvast een korte introductie van mij
en een greep uit divers werk wat ik recent
gemaakt heb.
Heb ik je interesse gewekt? Super!
Ik ben benieuwd naar wat jouw ID'en zijn!
Hoor graag van je!
Met hartelijke groet,
Sandra Jonge Poerink
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Opleiding / cursussen
2016

Infographics, Digital painting
Zelfstudie

2001

Webdesign / development
House of Media

Elektronisch voorbereiden (DTP)
Photoshop, Illustrator en grafische vorming
GOC Beetsterzwaag (Deltion College)

2011

2000

2006

Grafische Vormgeving
House of Media

Certificaat GOC QuarkXpress
Certificaat HTML webdesign

1999

2003

CIW Site Design
Idee ICT

AOV
Thuisstudie

1997

MDGO - MK incl. Textielbrevet DETEX
Emmen

Kennis en vaardigheden
Indesign

Marketing

Photoshop

Emailmarketing

Illustrator

Social Media

Typografie

MAC/PC

HTML/CSS

Branding

Wordpress

MailChimp

Webdesign

Office

YouTube

Prezi

Overige capaciteiten
Nederlands goed in woord en geschrift
Engels goed in woord en geschrift
Duits redelijk in woord en geschrift
Rijbewijs A en B

WerkErvaring
2014 - heden

CREATE ID
EIGENAAR

Create ID is een visuele ontwerpstudio, ontstaan vanuit een sterke overtuiging dat
ieder persoon achter zijn bedrijf een passende visuele identiteit verdient. Met name als
een bedrijf of dienst meer vorm begint te krijgen en de doelen steeds beter zichtbaar
worden. Een bedrijf begint meestal vanuit een rotsvast geloof in zijn/haar dienst of
product. Als grafisch ontwerper vind ik het bijzonder daar mijn steentje aan bij te
mogen dragen. Ik ben erg sfeergevoelig en zie het als mijn kracht om de juiste snaar te
kunnen raken. Daarbij stel ik veel vragen en doe veel research, voordat ook maar een
potlood het papier raakt. Zo'n beeld moet gewoon uitstralen wie jij bent en waar je voor
staat. Voor minder doe ik het niet!

2014 - 2016

MARTINI RECLAMEMAKERS

2003 - 2014

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

EMAIL MARKETING / DTP / SOCIAL MEDIA
		
Martini Reclamemakers BV is een groeiende en zeer energieke organisatie in visuele
reclameproductie. Iedereen is gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. Ik
mocht hieraan bijdragen door het imago van Martini Reclamemakers online, middels
het creëren en maken van de maandelijkse nieuwsbrief. Tevens heb ik bij dit bedrijf
kennis mogen maken met de technische aspecten van autobeletteren.

ALLROUND GRAFISCH VORMGEVER

Bij de Hanzehogeschool Groningen binnen gestapt via een uitzendorganisatie en
uiteindelijk verantwoordelijk geworden voor het runnen van het grafisch support
center. Onderdeel van het interne reprografisch centrum. Mede door mijn inzet is deze
afdeling gegroeid tot een intern reclamebureau. Omstreeks 2013 is deze afdeling, door
reorganisatie, in zijn geheel ge-outsourcet naar Canon Business Services.

2002 - 2003

RECLAMEBUREAU ZUIDZIJDE
GRAFISCH VORMGEVER / DTP’ER

Junior DTP'er. Verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende reclamevraagstukken.
Van opmaak van advertenties tot brochures en huisstijlen.

2000 - 2002

RECLAMEBUREAU GRAFIKOMM
DTP’ER / GRAFISCH MEDEWERKER

Gestart als stagiaire in de functie van DTP'er op de, destijds bestaande, printservice.
Hier werd mijn gevoel voor vormgeving ontdekt en gestimuleerd, wat geresulteerd heeft
in een baan bij het reclamebureau.

Huisstijl

Hoofdlocatie emmermeer
Weerdingerstraat 84 b
7815 SG Emmen
t (0591) 61 52 15
Locatie Achmea health Center
Bislett 11
7825 SB Emmen
t (0591) 62 01 03
fysiotherapie emmermeer
e info@fysio-emmermeer.nl
I www.fysio-emmermeer.nl
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Webdesign

(0524) 851 600

(06) 12 282 168

* info@cultro.nl

Home

Totaal installatie

Grondverzet

Groenvoorziening

Beveiliging

Over Cultro

Contact

cultro
uw totaaloplossing
Meer weten

Vraag Offerte aan

Voer uw project uit samen met ons
Pa volorem recto tes mint a comnimus, comnihil est, ipsam etus mil magnimil ium eaquati berorio d,
cus si nam simagnihit faciati isciisqui consenis si aut lab ium es ipiet ex.

Onze diensten

ToTaal insTallaTies
________

GrondverzieT
________

GroenvoorzieninG
________

BeveiliGinG
________

Maximpel magnam, te cus,
venihitet ea que licilit vollate re
ende vendiam, nullab ipiendaecae cus, ad molutent.

Maximpel magnam, te cus,
venihitet ea que licilit vollate re
ende vendiam, nullab ipiendaecae cus, ad molutent.

Maximpel magnam, te cus,
venihitet ea que licilit vollate re
ende vendiam, nullab ipiendaecae cus, ad molutent.

Maximpel magnam, te cus,
venihitet ea que licilit vollate re
ende vendiam, nullab ipiendaecae cus, ad molutent.

onze projecten
Pa volorem recto tes mint a comnimus, comnihil est, ipsam etus mil magnimil ium eaquati.

Totaal installatie

Grondverzet

Groenvoorziening

Beveiliging

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

Pa volorem recto tes mint
a comnimus, comnihil est,

oVer cultro
Pa volorem recto tes mint a comnimus, comnihil est, ipsam etus mil magnimil ium eaquati.

elicto et alignimus everciu ntures inus rae pro et aut velic te estiatus raeperovid quodit fugit latus, con reseque pla dolorro officit ut el
magnihil int omnihil magnis sit eumque re volorem eum quossenihil
maiorepudit
endae comnimusam faceptas eiciis aboriatiis aut quatibus del esequi
doluptatio. Tur aruptate vitem es ratquod elit doloratet earumque pos
que doluptaquunt a et ellisquis susdae nobisit ipsam, cus voluptatur
ad

✔ Maximpel magnam
✔ Menihitet ea que
✔ snde vendiam
✔ Pae cus, ad

✔ Maximpel magnam
✔ Menihitet ea que
✔ snde vendiam
✔ Pae cus, ad

Voor wie wij werken
Pa volorem recto tes mint a comnimus, comnihil est, ipsam etus mil magnimil ium eaquati.

ToTaal InsTallaTIe

GrondverzeT

GroenvoorzIenInG

BeveIlIGInG

ConTaCT

elektrotechniek
riolering
zonnepanelen

Grond aan of afvoeren
Fundering uitgraven
sloopwerk

Bomen zagen
Bomen frezen
Bestrating

Camera-installatie
alarminstallatie
Branddetectie

Cultro Cultuur & electrotechniek
europaweg 51
7766 aB nieuw schoonebeek
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Diverse brochures

Diversen
Menu van Opus
Schnitzels

Menu

Wienerschnitzel ........................................................................................................................... 4 , 75 ................................ 8 , 25
Jägerschnitzel .................................................................................................................................. 6 , 00 ............................... 9 , 50
Zigeunerschnitzel ..................................................................................................................... 6 , 00 ............................... 9 , 50
Jäger/zigeunerschnitzel .............................................................................................. 6 , 00 ............................... 9 , 50
Schnitzel champignons en uien ................................................................. 6 , 50 ............................. 10 , 00
Schnitzel Hawaï ananas en kaas ......................................................... 6 , 50 ............................. 10 , 00
Schnitzel Hawaï speciaal met ananas,
kaas, ham en hollandaise saus ................................................................. 7 , 75 .............................. 11 , 25
Aspergeschnitzel met kaas en
hollandaise saus ................................................................................................................... 7 , 25 ............................. 10 , 75
Aspergeschnitzel speciaal met kaas, ham
en hollandaisesaus ......................................................................................................... 8 , 00 ............................. 11 , 50
Schnitzel met satésaus en ananas ...................................................... 6 , 50 ............................. 10 , 00
Schnitzel met 2 gebakken ei en kaas ............................................ 6 , 50 ............................. 10 , 00
Boerenschnitzel met spek, uien, paprika,
champignons en curry .............................................................................................. 7 , 50 .............................. 11 , 00

Diversen

Menu

Boerengehaktbal met spek, uien, paprika,
champignons en curry .................................................................................................. 5,75 ............................. 9 , 25
.............................. 8 , 95
Shoarmamenu
Patat kapsalon ................................................................................................................................... 5,50
Broodje shoarma met knoflooksaus .................................................... 4,75
Boerenpatat met spek, uien, paprika,
champignons en saus ...................................................................................................... 4,50
Kipvarianten

Menu

Kipschnitzel ............................................................................................................................................ 4,00 ........................... 7 , 50
Kipschnitzel Hawaï ................................................................................................................... 5,00 ............................ 8 , 50
Kipspies 2 stuks ................................................................................................................................. 5,00 ............................ 8 , 50
Kipspies (2) speciaal paprika, uien en
champignons ...................................................................................................................................... 6,50 ......................... 10 , 00

Extra's
Meerprijs aardappelschijfjes/aardappelkroketjes (8) ................................... 0,50
Meerprijs warme groenten ...................................................................................................................................... 1, 00
Snacks
Picanto ................................................................................................................................................................................................................. 1 ,75
Kipspies .............................................................................................................................................................................................................. 2 ,50
Kipspies satésaus ........................................................................................................................................................................... 3,00
Mini loempia’s (6) ......................................................................................................................................................................... 2 ,25
Mini snacks (6) .................................................................................................................................................................................. 2 ,25

Goed bereid

kost even tijd!

Menu’s worden geserveerd met patat, fritessaus en rauwkostsalade.
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BIEN Oosters
traat 54 | 9711
NW | Groningen
E info@bienonlin
e.nl | T [050] 553
2052 | I www.b
ienonlin

e.nl

As dolorep
editatur ariande stibus id
moditiunt fugia
quiandipsae et.
Alvast bedankt!
namens ons

Voorwaarden
Deze voucher
is geldig bij bes
teding vanaf €75
en geldig t/m
november 201
,8. Nie
combinatie me
t andere (kortin t geldig in
gs)acties.
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V O O R J O LANDA

Welk gevoel hebben
klanten bij je organisatie?
=

Wat voor indruk laten de
medewerkers op klanten
achter?
Hoe geef jij je klanten
een geweldige beleving?
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Tr a v e l

VERBETERPROGRAMMA’S OP MAAT
Wij zijn Store Support en het beantwoorden van
deze vragen is ons dagelijkse werk.
Store Support ondersteunt organisaties in
het meten en verbeteren van
klantbeleving. Oorspronkelijk middels
mystery shopping, maar inmiddels
doen we veel meer dan dat. Met
uiteenlopende onderzoeksmethoden,
uitvoerige data-analyses,
overzichtelijke dashboards en
verbeterprogramma’s op maat
brengen we de gehele organisatie in
beweging. We halen alles uit de kast
voor ons gezamenlijke doel: groei in
klantbeleving!

Customer journey-onderzoek

 Workshops

Mystery shopping

Meeloopdagen 

Mystery e-mailing

Managementrapportage

Mystery calling

Online
dashboard

 Coaching on the job

Focus group sessies 

RAPPORTAGES

 Implementatie & borging

Groei jij met ons mee?

Infomotions

Infographics

Mystery webshopping

ONZE VESTIGINGEN
GRONINGEN

WAAROM STORE SUPPORT?

AMSTERDAM

 Kwaliteit en betrouwbaarheid, bevestigd
door onze ISO certificering.

ANTWERPEN

63 2.500 +
ONZE NPS

35

MYSTERY SHOPPERS

Bereikbaarheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

 Samenwerking o.b.v. partnership.
 Meer dan 12 jaar ervaring met meten en
verbeteren klantbeleving.
 Onderzoeken, rapporteren én verbeteren.

+

MEDEWERKERS

Marktleider op het gebied van mystery shopping, customer journeys en klantbeleving.
Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.storesupport.nl of bel ons op 050-850 7001.

Zuidlaren

IK KOM GRAAG
EVEN LANGS

CONTACT
Ter Borch 6
9472 RB Zuidlaren
welkom@create-id.nl
www.create-id.nl
(06) 101 44 932

Ben je overtuigd dat we echt een match zijn?
Ik kom graag langs om kennis te maken. Dan
kun je mijn ware aard zien ;-)

https://www.linkedin.com/in/sandrajpk
https://www.behance.net/cre8id
https://twitter.com/Sandrajpk
https://www.facebook.com/cre8id/

