FUN FACTS

CURRICULUM VITAE

NAAM

dtc media

Hoofd van design /
grafisch ontwerper

01-2015 TOT HEDEN

Verantwoordelijk voor:

IJsselstein

Leiding designteam, sollicitatie-

Bas de Graaff (1985)
NATIONALITEIT

Nederlandse

proces, ontwikkeling corporate
identity, grafisch ontwerp,

ADRES

uitvoering

Kwartelstraat 18
3514 EV Utrecht

06-2014 TOT HEDEN

Task Force-teamlid

IJsselstein

Mede verantwoordelijk voor:

CONTACTGEGEVENS

Ontwikkeling en implementatie

06 – 16 45 32 37

nieuwe bedrijfsstructuur

info@basdegraaff.nl
HUIDIGE WERKGEVER / FUNCTIE

dtc media

dtc media

Grafisch ontwerper

Hoofd design / grafisch ontwerper

03-2014 TOT 12-2014

Verantwoordelijk voor:

IJsselstein

Grafisch ontwerp, uitvoering

DGO

Grafisch ontwerper

01-2010 TOT 01-2014
Utrecht

Verantwoordelijk voor:

PROGRAMMA’S

InDesign
Illustrator
Photoshop
TALEN

Project management,
grafisch ontwerp, uitvoering

Nederlands (moedertaal)
Engels (goed in woord en geschrift)
SOCIAL

LinkedIn
Facebook

Educatie

Instagram

2006 TOT 2008

Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht

2002 TOT 2006

Grafisch Lyceum Utrecht

PORTFOLIO

basdegraaff.nl
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Aanbevelingsbrief DGO
Bram Birkhoff – Directeur

concept, identiteit & communicatie

DGO | Doelenstraat 38 | 3512 X J Utrecht

Datum: 29-11-2013

› Aanbeveling

Betreft: Aanbeveling Bas de Graaff
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Geachte lezer,

Graag wil ik in het kort aangeven waarom ik u Bas de Graaff van harte kan aanbevelen.
Mijn naam is Bram Birkhoff, directeur / eigenaar van DGO concept, identiteit en communicatie.
De afgelopen 4 jaar ben ik werkgever geweest van Bas. Zijn werkzaamheden bij DGO bestaan uit het
meedenken bij conceptontwikkeling, het uitwerken van concepten tot schetsontwerpen en het ontwerpen
en opmaken van huisstijluitingen en marketingcommunicatiemiddelen.
In deze hoedanigheid heb ik Bas leren kennen als een gemotiveerde en ambitieuse werknemer. Hij heeft in
de 4 jaar dat hij werkzaam is geweest voor DGO een enorme ontwikkeling meegemaakt door zijn inzet en
leergierigheid. Hij is in staat om opdrachten zelfstandig te begeleiden en tot een goed einde te brengen.
Bij DGO is hij eerste contactpersoon voor verschillende opdrachtgevers. Voorbeelden zijn FSC Nederland,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en Kasteel Montfoort. Daarbij is hij verantwoordelijk voor het contact
met de klant, het plannen van opdrachten, het maken van offertes, en het inkopen van diensten bij derden.
Daarnaast is hij werkzaam binnen opdrachten voor Mercedes-Benz Nederland, LeasePlan Corporation,
Best of Brands, Telengy, Ruimtemeesters, etc.
In deze rol heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van DGO.
De reden voor zijn ontslag is een sanering met bedrijfseconomische redenen. Dit heeft niets te maken gehad
met het functioneren van Bas.
Mocht u nog meer informatie over Bas willen hebben, dan ben ik altijd bereid die aan u te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Bram Birkhoff,
DGO

DGO [Lid BNO]
Doelenstraat 38
3512 XJ Utrecht

T +31 (0)30 - 231 41 55
E mail@dgo.nl
I www.dgo.nl

BTW-nr. NL 17.643.750.B01
KvK Utrecht 30134884

IBAN NL 30 RABO 0375 2829 12
BIC RABONL2U
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Aanbevelingsbrief dtcmedia
Marcel Barnas – Directeur

BETREFT

Aanbeveling Bas de Graaff

DATUM

10 augustus 2016

Beste,

Graag zou ik u Bas de Graaff van harte aanbevelen.
Mijn naam is Marcel Barnas, directeur / eigenaar van DTC Media. De afgelopen 2,5 jaar ben ik
werkgever geweest van Bas. Zijn werkzaamheden bij DTC Media bestaan uit het:
• Aansturen van het designteam (6 personen);
• Meedenken bij conceptontwikkeling spraakmakende campagnes (crossmediaal);
• Uitwerken van concepten tot schetsontwerpen en uitwerking;
• Het ontwerpen en opmaken van huisstijluitingen, beeldmerken en marketingcommunicatiemiddelen;
• Keihard buffelen met het team om lopende deadlines te halen.
Bas heb ik leren kennen als een gemotiveerde en ambitieuse werknemer. Zeker geen 9 tot 5 mentaliteit!
Hij heeft in de 2,5 jaar dat hij werkzaam is geweest voor DTC Media het designniveau en de werkwijze
van z’n afdeling structureel verbeterd.
Bij DTC Media heeft Bas onder andere gewerkt aan campagnes van Kia Motors Nederland,
Ford Nederland en Nissan Nederland.
In gezamenlijk overleg hebben wij besloten Bas zijn contract niet te verlengen. Voornaamste reden;
een creatieve geest moet je niet in de fles houden. Tijd voor een nieuwe uitdaging!
Mocht u nog meer informatie over Bas willen hebben, dan ben ik altijd bereid die aan u te verstrekken.

Marcel Barnas
06 – 46 36 76 26

dtc media | Floridalaan 2 | 3404 WV IJsselstein | info@dtcmedia.nl | 030 – 68 68 583
KvK 30202989 | btw 8142.43.629.B.01 | IBAN NL18 INGB 0674 3415 62 | Algemene en leveringsvoorwaarden op dtcmedia.nl
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