BADA TAN
GRAFISCH ONTWERPER

ERVARING
STUDIO- BADA | DEC. 2016 - HEDEN

Ontwerp van logo’s en huisstijlen, banners, uitnodigingen, brochures,
folders, magazines, boeken, presentaties en illustraties.

PROPERTYNL | JAN. 2006 - NOV. 2016

Vormgeving van magazine’s PropertyNL, PropertyEU, PropertyDmagazine, Tax-special, advertenties, ﬂyers, brochures en programmaboekjes. Deadlinebewaking van projecten, huisstijlbewaking, aansturen en
controle uitvoeren op projecten van freelance dtp’ers, aanspreekpunt voor
redacteuren, ontwerp van graﬁeken/tabellen en ontwerpen van illustraties
voor het magazine.

OVER MIJZELF

KOOPMAN INT. | NOV. 2005 - JAN. 2006

Ontwerpen en drukklaar maken van verpakkingen en het fotograferen
van producten.

Creatieve doorbijter, enthousiast,

V&D | JAN. 2005 - SEPT. 2005

Ontwerp en opmaak van de V&D folders en brochures. Opzet werkinstructiemap voor de ontwerpstudio. Inwerken van freelancers.
Ordenen en onderhouden van de DTP-server. Vormgeving en fotograﬁe
van verpakkingen.

F&M | MEI 2004 - NOV. 2004

Intersat (Dick Bruna): Verantwoordelijk voor het ontwerp en drukklaar
maken van alle ‘Nijntje’ projecten. Overige projecten: restylen van beeldmateriaal, ontwerp van huisstijlen, uitnodigingskaarten, displays, boekjes,
enveloppen, ﬂyers, brochures en PowerPointpresentaties bijwerken.

UVA | MRT. 2004 - MRT. 2004

Opmaken van verschillende brochures, jaar-verslagen, uitnodigingen,
visitekaartjes, advertenties, promotiemateriaal, registratieformulieren,
proefschriften, omslagen, drukklaar maken van documenten en het
aanpassen van logo’s en illustraties.

ABN AMRO BANK | OKT. 2003 - FEB. 2004

Ontwerpen interne newsletter van ABN AMRO voor internationaal
opererende divisie, PowerPointpresentaties opzetten en bijwerken in
ABN AMRO stijl, foto’s bewerken, pdf’s maken en bewerken van Word,
PowerPoint- Exceldocumenten, klanten te woord staan i.v.m. opdrachten.

IKEA | JULI 2003 - SEPT. 2003

Ontwerp van Design-boek en Paspoort-boekje voor trainingen, vormgeving
van prijskaarten, boekjes en ﬂyers, vrijmaken/ bewerken van foto’s en
contact met drukker.

HUMANITAS | JAN. 2004 - APR. 2004

Vormgeven van de Nieuwskrant en meewerken aan het PR-plan.

G2K DESIGNERS | SEPT. 2000 - NOV. 2000

Stage tijdens kunstacademie. Ontwerpen website van Costa (‘Costa’
is Nederlandse ﬁlm) visitekaartjes, reisbrochure, kerstkaart G2K.

HEUVELMANSONTWERP | 1999 - 1999

Ontwerp en dtp van handboek: Reken/wiskundemethode voor
basisonderwijs.

HET NATIONALE TONEEL | 1999

Ontwerp poster en programmaboekje (1999).

leergierig, harde werker, doet
zich niet anders voor dan ze is,
een open persoonlijkheid die van
open en directe communicatie
houdt, leergierig, accuraat,
resultaatgericht, ondernemend,
kwaliteitsgericht, kritisch, vriendelijk,
probleemoplossend, betrokken en
verantwoordelijk.
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CONTACT

OPLEIDING

BAGDAGULTAN@GMAIL.COM

1997 - 2001

ACADEMIE VOOR KUNST EN VORMGEVING DEN BOSCH / ST JOOST

+31 6 48 75 36 71

Cursussen

Director, 3D MAX, Dream Weaver, Ontwerp Web-Design

WWW.BADATAN.NL

1994 - 1997

RIJN IJSSEL COLLEGE, ARNHEM (MBO)

1989 - 1994

ARENTHEEM COLLEGE, ARNHEM (HAVO)
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