
Junior creative met een grafische 
achtergrond, affiniteit met fotografie en een 
voorkeur voor duurzaam design. Momenteel 
houdt ik mij bezig met mijn afstudeerproject 

waarin ik de mogelijkheid naar duurzamer 
reclame maken onderzoek.

competities

Circular Challenge
Eindhoven | 2019

Winnaar Circular Challenge Eindhoven 
met team Cellulose Factory

publicaties

NRC Charity Awards
Amsterdam | 15 augustus 2017

Spread publicatie in het NRC voor
de Nederlandse Kastelen Stichting

Material District
Rotterdam | 2020

Online publicatie voor de
Cellulose Factory

stage

Creative (team)
Cloudfactory | Amsterdam
februari 2019 - juli 2019

Meegedraaid op alle lopende projecten 
waarbij we meerdere creatieve 
concepten hebben ontwikkeld en 
uitgevoerd.

DTP
P&P Project | Groningen
februari 2009 - juni 2009

Diverse relatiegeschenken ontworpen
en vormgeving van divers drukwerk.

Grafisch vormgeving
Paint Discount | Meppel
September 2009 - februari 2010

Vormgeving van diverse buiten
reclame en reclame folders.

educatie

Willem de Kooning Academie
Rotterdam | 2016 - heden

major Advertising | minor New Earth
bachelor | propedeuse behaald

Fontys Hogeschool
Eindhoven | 2012 - 2015

ICT Media & Design
bachelor | propedeuse behaald

Deltion College
Zwolle | 2007 - 2012

Grafisch vormgeving
MBO niveau 4 | diploma behaald

Roelof van Echten College
Zwolle | 2007 - 2012

VBMO Kader | diploma behaald

werkervaring

Circulaire ondernemer
Cellulose Factory | Rotterdam
januari 2020 - oktober 2020

Onderneming gestart die verschillende 
producten ontwikkeld van de reststroom 
cellulose afkomstig uit het ziekenhuis.

Creative (team)
Cloudfactory | Amsterdam
september 2019 - april 2020

In samenwerking met creative directors, 
senior copywriters en het accountteam 
meerdere creatieve concepten 
ontwikkeld en uitgevoerd.

Horeca medewerker
Bokaal | Rotterdam
oktober 2017 - september 2019

Bediening en bar werkzaamheden.

Freelance designer
Rotterdam
september 2020 - heden

werkzaam sinds 2005

Photoshop

Illustrator

Indesign

HTML/CSS

Wordpress

vaardigheden

kritiek accepteren leergierig

leiderschapverantwoordelijk

creativiteit typografie

probleem oplossend

fotografie kritisch denken

onderzoekendassertief

gedrevensamenwerken

Nederlands

Engels

Fries

spreken | lezen | schrijven

spreken | lezen | schrijven

spreken | lezen

moedertaal

goed

goed

https://www.linkedin.com/in/rianne-hogeveen-73b48057/
https://www.instagram.com/riannss/
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