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OPLEIDINGEN

CONTACT

Dan kies je voor een gepassioneerde, 
flexibele, klantgerichte, stressbestendige, 
spontane, vrolijke en creatieve dame met 
een duidelijke drive voor het maximale 
eindresultaat. Een echte teamplayer maar 
zeker ook prima zelfstandig aan het werk. 
Ik stroop graag mijn mouwen op om aan de 
slag te gaan en zie het als een uitdaging om 
daarin ook nieuwe dingen op te pakken.

2004 - 2008

1999 - 2003

dionne@vandionne.nl

BACHELOR OF ECONOMICS - HBO
INHOLLAND

Media & Entertainment management richting Interactieve Media.
Projectmanagement, marketing communicatie, onderzoek, 
managementvaardigheden, engels, management en organisatie, 
contractonderhandeling, recht voor media, conceptontwikkeling, 
crossmediale vaardigheden, statistiek, studieloopbaanbegeleiding.

Haarlem

RECLAME PRESENTATIE & COMMUNICATIE - MBO
Nimeto

Marketing en reclamecommunicatie, Reclame en presentatietechnieken, 
Algemene ondernemingsvaardigheden, toegepaste ruimtelijke vormgeving, 
projectbegeleiding, Grafisch/Illustratief ontwerpen, Digitaal ontwerpen en 
bewerken, Visual merchandising, etaleren/decoreren. Stage gelopen als 
etaleur bij Maison de Bonneterie, hierna 2 jaar blijven werken.

Utrecht

SKILLS

KIEZEN VOOR MIJ

maart 2015 -
dec 2017

jun 2008 - 
dec 2014

sept 2008 - 
jun 2010

PARTNER, FOUNDER, CREATIEVE DIRECTOR
VogaMedia, marketing communicatie bureau

Partner en (mede)oprichter van VogaMedia. Eindverantwoordelijk over het 
creative process en alle grafische uitingen binnen VogaMedia. Strategisch 
concept ontwikkeling en doorontwikkeling van design voor oa websites/ 
shops, interactieve magazines en designs voor apps, fotografie en video. 
Grafische communicatie, branding & signing en POS. Klantverantwoordelijk 
voor strategische accounts binnen VogaMedia, het contactpersoon tussen de 
klant maar ook leverancier, evenals het binnenhalen van new business middels 
prospect pitch en uitbouwen van relatie netwerk.

Haarlem

MEDE-EIGENAAR & ART DIRECTOR
DEone BV, grafisch- & webdesignbureau

Eindverantwoordelijk voor de totale visuele uitingen binnen het bedrijf. Het 
strategisch invullen van projecten, doorontwikkeling van design voor oa 
websites/ shops en apps. Grafische communicatie, branding & signing, POS. 
Verantwoordelijk voor alle beslissingen binnen het bedrijf en de projecten. 
Leidinggevend aan design team en begeleiding stagiaires.

Amsterdam

MARKETING - COMMUNICATIE MEDEWERKSTER
Holland Factory BV

Grafische ontwikkeling van alle producten van Holland Pass, ontwikkeling van 
tickets, kortingskaart, brochure, postermateriaal. Daarbij de concepting voor 
online producten als, microsites van o.a. KLM en de verkoop website van 
Holland Pass. Ondersteunend door Marktonderzoek en statistieken voor het 
bijhouden van verkopen, onderbouwt in jaarverslagen.

Amsterdam

WERK ERVARING

06 43 04 67 20

Concept/
Design

Project-
management

DESIGN/MARKETING/ COMMUNICATIE

DIONNE
VAN DEN HAM

OVERIG

In het bezit van rijbewijs B

In het bezit van certificaat IDEA  
(independent Dutch Eventmarketing Association)

Minor Beurs en Congresmanagement 
(manager verkoop & sales) 

21 april 1983, te lelystad

Nederlands | Engels | Duits | Italiaans

TALEN

In weergegeven CV zijn de meest recente ervaringen toegevoegd. Uiteraard zijn er diverse bijbanen, stages en cursussen geweest.

PORTFOLIO
www.vandionne.nl

Adobe Indesign/ Illustrator

Wordpress/ WooCommerce

InstantMagazine

Adobe Photoshop

Mailchimp

Office pakketten 

Sales/ 
Account-

management
Communicatie

Marketing

https://www.linkedin.com/in/demmelkamp/

FOUNDER, ...VAN DIONNE
Projectmanagement en creatief design

Interim en freelance projecten.

Haarlem

januari 2015 -
heden


