Jamie Groenestein
Grafisch ontwerper
met motion design ervaring

Personalia

Samenvatting

Naam: Jamie Joёl Groenestein

De afgelopen drie jaar heb ik bij communicatiebureau Tigges gewerkt

Adres: Karl Weisbardstraat 9

als grafisch ontwerper. In die tijd heb ik mij gespecialiseerd in animatie.

3015 GM Rotterdam

Doordat het een klein team is draag ik veel verantwoordelijkheid en kan ik

Geboortedatum: 3 juni 1991

zeer zelfstandig projecten uitvoeren. Als freelancer heb ik diverse klanten

Geboorteplaats: Amsterdam

bediend zoals Studio Piraat, Swapfiets, Matt Sleeps en The Seafood Bar.

Burgerlijke staat: Samenwonend

Daarnaast heb ik de afgelopen zes jaar zeer regelmatig gewerkt als free-

Nationaliteit: Nederlandse

lance infographic redacteur bij Het Parool en het Algemeen Dagblad.

Talen

Werkervaring

Nederlands

→ moedertaal

Engels

→ uitstekend

Tigges
Medior grafisch ontwerper en animator (32 uur)
Juli 2018 - heden

Software

•

Conceptontwikkeling (merkidentiteit, on- en offline campagnes).

•

Grafische producties (promotie drukwerk, boeken, magazines,

InDesign

→ uitstekend

Illustrator

→ uitstekend

AfterEffects

→ goed

•

Animaties (concept, script, storyboard, illustratie).

Photoshop

→ voldoende

•

Direct klantcontact (overleg, advies, relatiebeheer).

FL Studio

→ voldoende

•

Projectbeheer (planning, offertes, administratie).

Premiere

→ basiskennis

HTML/CSS

→ basiskennis

huisstijlen, social media posts, infographics, illustratie).

DPG Media (voorheen De Persgroep)

Contact

Infographic redacteur Het Parool (8 uur)
Augustus 2018 - heden
•

06 51 58 20 61
hello@jamiegroenestein.com

Ontwerp van grafieken/datavisualisaties, kaarten, illustraties,
animaties en schematische weergaves voor de website en krant.

•

www.jamiegroenestein.com

Zelfstandige functie maar veel in samenwerking met de journalisten,
beeldredactie en eindredactie.

Infographic redacteur Algemeen Dagblad (8-32 uur)
Augustus 2016 - 2018
•

Ontwerp van grafieken, kaarten, illustraties en
schematische weergaves voor de krant.

•

Vaak zelfstandig, soms met een collega infographic redacteur.
Veel samenwerking met journalisten en vormgevers.

Jamie Groenestein ontwerp
Grafisch ontwerper en animator (ZZP)
15 mei 2021

Mei 2014 - heden

Upstream Advertising
Junior grafisch ontwerper
Oktober 2011 - juli 2012
•

Conceptontwikkeling en diverse grafische producties
(merkidentiteit, on- en offline campagnes, promotie drukwerk).

•

Aan de wieg gestaan van Boothstock festival waar
Upstream Advertising mede-oprichter van was.

•

Vooral voor evenementen en drankmerken gewerkt (Dance Valley,
ADE, Boothstock, Smirnoff, Baileys, Jack Daniels, EARTH water).

Contact

Stage
ZEE strategie & ontwerp

06 51 58 20 61

Februari 2015 - juli 2015

hello@jamiegroenestein.com

•

Grafisch ontwerp met nadruk op typografie.

www.jamiegroenestein.com
Venneker Geeft Vorm
Januari 2011 - juni 2011
•

Grafisch ontwerp met nadruk op fotografie.

All Dots
Januari 2009 - juni 2009
•

DTP werkzaamheden.

Opleiding
Willem de Kooning Academie Rotterdam
HBO (bachelor), grafisch ontwerp (2012 - 2017)
•

Minor behaald in data design.

Grafisch Lyceum Utrecht
MBO, grafisch ontwerp (2007 - 2011)

Vrijwilligerswerk
Zorginstelling Laurens
Vrijwilliger - welzijn begeleider
November 2018 - maart 2020
•

Persoonlijke begeleiding/activiteiten ondernemen met
dementerende ouderen in een verzorgingshuis.

De Dierenbescherming
Vrijwilliger
April 2017 - februari 2018
•

Dieren verzorgen en hokken schoonmaken.

Hobby’s en interesses
Koken (en eten!)
Muziek luisteren en maken
15 mei 2021

Wereld van design, technologie en wetenschap

