Persoonsgegevens

Naam:

Wendy Vollenga

Woonplaats:

Alphen aan den Rijn

Titel:

Bachelor of Engeneering

Nationaliteit:

Nederlandse

Geboortedatum:

10-04-1986

Burgelijke staat:

Ongehuwd

Geslacht:

Vrouwelijk

Website en portfolio:

www.wendyvollenga.nl

Persoonlijkheid
Met mijn positieve instelling en laat ik mijzelf niet uit het veld slaan. Om overzicht te houden
probeer ik, ondanks de hectische situaties die kunnen ontstaan, altijd gestructureerd.
Mijn inzet is 200% en verwacht dat ook van mijn collega’s. In teamverband maar ook zelfstandig kan ik goed werken.
Creatief
Ambitieus
Flexibel

Gedreven
Collegiaal
Hulpvaardig

Leergierig
Snelle leerling
Perfectionistisch

Stressbestendig
Betrouwbaar
Eerlijk

Wendy Vollenga
Mediatechnoloog & Interaction Developer

Werkervaring
Li Moon

01-03-11 t/m 30-11-13

Soort bedrijf

Functie

Full-service retailreclamebureau.

Online designer en Interaction developer.

Het werk is uiteenlopend, van ontwerp tot realisatie. Het grote klantenbestand van Li Moon heeft het mogelijk
gemaakt dat ik meerdere en veelzijdige projecten heb mogen opstarten en uitvoeren. In de afgelopen tijd heb
ik bijvoorbeeld meerdere digitale magazines en promomateriaal mogen maken voor Halfords.
Maandelijks narrowcastings opgeleverd voor KwikFit. Ook zijn er veel onderhoudsklussen geweest voor de
Wijnbeurs en Dirx. Daarnaast zijn er veel kleine projecten voor de kleinere ondernemers uitgevoerd waarvoor
ik websites en webshops heb ontwikkeld en onderhoud voor pleegde.
De producten die opgeleverd worden:

Mijn overige werkzaamheden

websites (CMS/HTML)

research op gebied van online reclame en/of

webshops

ontwikkelingen

web apps

adviseren klanten, collega’s en/of directie Li Moon

digitale magazines

beantwoorden van de eerste ICT vragen

banners

coachen van een collega

narrowcastings

begeleiden van een stagair

video-items
design QR codes

Handyman

Blokker

Edilon

Soort bedrijf

Soort bedrijf

Soort bedrijf

ten & accessiores

spoorbouw.

Functie

Functie

22-12-03 t/m heden

Winkel met huishoudelijke
apparaten & onderdelen

Functie

PR Medewerkster en verkoopster
Sinds mei 2015 mede eigenaar.

01-07-10 t/m 28-02-11

Winkel met huishoudelijke appara-

Verkoopster

22-02-06 t/m 30-08-06

Producten voor toepassingen in de

PR Medewerkster
Na mijn stage bij “Edilon” waren ze

Ik verzorg de prijskaartjes,

Als verkoopster help ik de

erg tevreden en ben hier

advertenties en ander printmedia

klanten de juiste keuzes te maken

aangenomen om naast de Edilon

producten. Naast deze

en antwoorden te geven op al hun

website nog een aantal websites

producten heb ik het ontwerp voor

vragen. Verder moet de winkel

te ontwerpen en te bouwen. De

de bestikkering op de bedrijfsauto

schoon en opgeruimd blijven. Het

producten die opgeleverd worden:

gerealiseerd. Ik hou mij echter

aanvullen van producten en het

PowerPoint presentaties,

niet alleen bezig met de

lossen van de vracht behoren ook

screensaver, 3D instructiefilmpje,

werkzaamheden rondom de PR

tot mijn werkzaamheden.

2D animatie, cartoons ontwerp en

maar help geregeld met de

Om de Blokker kassa optimaal te

websites.

financiën/boekhouding en verkoop

bedienen heb ik online 2 cursussen

in de winkel.

gevolgd, hierdoor ben ik ook
bevoegd om de werkzaamheden bij
de klantenservice te doen.

Stageperiode
Mylaps / A.M.B it

Edilon

Soort bedrijf

Soort bedrijf

Bij “Mylaps” heb ik mijn afstudeerproject

Tijdens mijn stage bij “Edilon” heb ik

14-09-09 t/m 18-01-10

Sporttijdwaarnemingsbedrijf.

ontwikkeld vanuit de vraagstelling “Hoe kan het
gebruik van interactieve video streaming mogelijk
gemaakt worden voor Mylaps en hun klanten”. Er
zijn vele onderzoeken verricht naar bijvoorbeeld

22-02-06 t/m 30-08-06

Producten voor toepassingen in de spoorbouw.

verschillende PowerPoint presentaties gemaakt.
Maar ook screensaver, 2D en 3D animatie heb ik
gemaakt. Ook heb ik twee cartoons voor hun
ontworpen.

bestandsformaten, software, servers etc. Er is ook
een video applicatie ontwikkeld voor Mylaps.
Met deze video applicatie kan de internet gebruiker
zijn eigen keuze maken. Een aantal voorbeelden
van de keuze mogelijkheden in deze video applicatie
waren: een keuze in de sport, een keuze in
onderdeel en een keuze in camera. De keuze in
camera is ontwikkeld met 3 camera’s. Met deze
camera’s kan de gebruiker zijn eigen montage
bekijken, hoe bijvoorbeeld een transponder in een
auto gemonteerd moet worden.

Sextyseven / I-magic

Unieke Zaken

Soort bedrijf

Soort bedrijf

Mijn stage was in het internet design bureau. Ik heb

Tijdens deze stage hebben we 2D en 3D animaties

hier een hele hoop websites gebouwd maar naast

gemaakt. De 2D animaties moesten erg simpel en

het bouwen heb ik ook vormgeven aan een aantal

onwerkelijk overkomen. We hebben een wekker en

websites. Mijn laatste project was met het

een telefoon animeren. De wekker ging af

programma “Captivate” van Macromedia. Hiermee

waardoor de cijfers van de wekker uit de wekker

heb ik introductie filmpje gemaakt over hoe de

trilden waardoor ze op de foute plek terecht

website van de opdrachtgever werkt.

kwamen. De 3D animatie moest een

13-12-04 t/m 18-03-05

Communicatie bureau.

18-10-04 t/m 10-12-04

Toneelgroep.

achtervolgscène worden en hiervoor mochten we
zelf een script bedenken. Nadat een aantal keer het
script veranderd was, paste het stukje niet meer bij
het toneelstuk.

Talen, Software & Kennis
Talen
Spreken

Lezen

Schrijven

Nederlands

Goed

Goed

Gemiddeld

Engels

Goed

Gemiddeld

Gemiddeld

Duits

Beperkt

Gemiddeld

Beperkt

Indien nodig bereid om cursus te doen.

Programmeertalen

Besturingssystemen

ActionScript 3.0

Apple

Ja

CSS

Windows

Ja

HTML

Linux

Nee

HTML5 - begin
Java – begin
Lingo
PHP

Grafisch software

Overige software

Adobe Audition

Magstream

Adobe Captivate
Adobe Director
Adobe Flash
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Autodesk 3ds max
Maxon Cinema 4D
Steinberg Wavelab
Final Cut Pro
Soundwave
Avid – begin
Protools - begin

Control Management Systemen
EZ Publish
Magento
Mambo / Joombla
Wordpress

Microsoft Office Access
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Powerpoint
Microsoft Office Word

Opleidingen
Mediatechnologie

2006-2010 Hogeschool Utrecht HBO
Als Mediatechnoloog heb je geleerd multimediale toepassingen te ontwikkelen. De opleiding draait
allemaal om kennis van hardware, software en vormgeving.

Minor Innovassia

De aandacht van deze minor werd gevestigd op vier thema’s:
de Aziatische cultuur, Innovatieprocessen, Intellectueel eigendom en Outsourcing in de praktijk.
Ondersteund door een studiereis naar een India.

Major Broadcasting & Cross media technology

De major Broadcasting & Cross media technology richt zich zowel op beeld als geluid en de techniek
die hiervoor nodig is. Met een eigen themakanaal werden de video-items getoond aan het publiek.

Afstuderen Interactieve video streaming

Mijn afstudeerproject is ontwikkeld vanuit de vraagstelling “Hoe kan het gebruik van interactieve
video streaming mogelijk gemaakt worden voor zowel Mylaps als hun klanten”. Tijdens dit project
ben ik opzoek gegaan naar oplossingen om deze vraagstelling binnen de omgeving van Mylaps te
beantwoorden.

Media Vormgeven

Mediamanagement

Tijdens deze MBO opleiding zijn alle

Leergierigheid en nieuwsgierigheid brachten tijdens

mediaproducten aanbod gekomen.

mijn laatste jaar de cursus Media Management op

2002-2006 Media Collega Amsterdam MBO

2005-2006 Media Collega Amsterdam MBO

mijn pad met resultaat het certificaat
Projectmanager.
Diploma:

Ja, in 4 jaar

Grafische Technieken

1998-2002 Grafische School Haarlem VBO
De Grafische School kwamen de beginsels van de
Grafische branche aanbod.
Diploma:

Ja, in 4 jaar

Certificaat:

Ja, in 1 jaar

Certificaten
Rijbewijzen
Anno

Soort cursus

Bijzonderheden

11-2004

Autorijbewijs

B

09-2008

Motorrijbewijs

A

Bezit van eigen vervoer: ja

Duiken
Anno

Soort cursus

Bijzonderheden

08-2005

Advanced Open Water Duiker

Dominicaanse Republiek

07-2006

Nitrox Duiker

Egypte

07-2007

First Emergency (EHBO verkort)

Egypte

07-2007

Resque Duiker

Egypte

08-2007

OBF

Egypte

08-2007

Navigatie Duiker

Egypte

08-2007

Nacht Duiker

Egypte

07-2008

Wrak Duiker

Egypte

06-2002

Open Water Duiker

Egypte

Bevorderd tot Master Diver

Om Master Diver te worden dien je gevorderd te zijn tot Rescue Duiker, minimaal 4 specialiteiten te hebben
en minimaal 50 duiken hebben gedaan.

Ambitie & Loopbaan wensen
Sinds 19 januari 2010 ben ik afgestudeerd aan de HU waar in mijn HBO studie in 3,5 jaar heb afgerond.
Door mijn verschillende opleidingen en stages heb ik veel diverse producten afgeleverd. Printmedia producten
en webmedia producten realiseren heb ik in de loop van de jaren met veel plezier opgeleverd. Ik hou van
afwisseling en met al mijn behaalde competenties zou een afwisselende baan met de bij behorende functies
goed te realiseren zijn.
Ik ben opzoek naar een creatieve baan / projecten op interim basis bij een leuk bedrijf met hardwerkende
collega´s waar ik gezamenlijk of zelfstandig naar creatieve oplossingen kan zoeken om de targets te behalen.
Het realiseren van creatieve producten zoals het maken of het regisseren van videoclips, reclames via de
computer zoals 2D of 3D animaties, websites vormgeven en bouwen en het realiseren van printmedia
producten is waar ik het liefste mee bezig ben.
In de toekomst zou ik graag leiding willen geven of cursussen willen geven om mijn
ervaring en kennis met anderen te kunnen delen.

