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 Rotterdam

Nationaliteit Nederlandse 
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Rijbewijs Ja



Daniëlle Oudshoorn
Werkervaring

2013 - 2013 Statz & Co, werkzaam als Crossmedia Designer. DTP / vormgeving  

en webdesign. Door het overlijden van de directeur is het bedrijf gestopt.

2009 - 2013 campagnerotterdam, werkzaam als senior grafisch vormgever / webdesigner.  

Door intensieve begeleiding ben ik in zeer korte tijd verder ontwikkeld naar 

Webdesigner. Naast het design bepaal ik allereerst de structuur / opbouw  

van een website en vervaardig het Interaction Design.

2004 - 2009 Publi Design & Advertising, werkzaam als senior grafisch vormgever.  

Mijn taken grafisch ontwerp en concepten bedenken alleen of in  

samenwerking met een Art Director. Daarnaast verantwoordelijk voor  

de studio, alle ontwerpen en werktekeningen die de studio verlaten,  

moesten door mij gecontroleerd zijn.

1996 - 2004 The Public Opinion, voorheen Sign Design, werkzaam als grafisch vormgever. 

Ooit begonnen als dtp-er en doorgegroeid naar grafisch vormgever.  

Taken grafische vormgeving. Daarnaast verantwoordelijk voor de studio,  

alle werktekeningen die klaar waren voor drukwerk, moesten door mij  

gecontroleerd worden, voordat ze naar de drukker gingen.

1994 - 1996 Sign Design, werkzaam als stagiaire en dtp-er. Ruim 10 maanden stage  

gelopen, daarna één dag per week een alle vakanties blijven werken,  

via een uitzendbureau.

1992 - 1994 Cency Drogisterij, werkzaam als weekendhulp.  

Werkzaamheden kassa en vakken vullen.



Daniëlle Oudshoorn
Opleidingen

2003 Cursus papierkennis door Modo v. Gelder.

2002 Bezoek aan Papermill in Schotland, “Hoe maakt men papier”  

door Modo v. Gelder.

2000 Cursus Dreamweaver aan het Grafisch Lyceum.

1999 Cursus Powerpoint en Powerpoint voor gevorderden.

1992 - 1996 MRTO Reproductietekenen aan het Grafisch Lyceum Rotterdam.

1988 - 1992 MAVO niveau D aan SG Hugo de Groot in Rotterdam.



Daniëlle Oudshoorn
Interesses en hobby

Ik ben vanaf 1 januari 2012 Regioleider van de Keverclub Nederland Regio Zuid-Holland.

Verzorg de ontwerpen, PR en website (www.keverclubzh.nl). Ben in het bezit van VW Kever 

uit 1955. Bezoek meetings in heel Europa. 

Naast mijn activiteiten voor de Keverclub, ben ik ook de Voorzitter van de VvE  

2e Katendrechtse Haven. En ben ik zeer actief in het wijkteam, om Katendrecht een beter

imago en uitstraling te geven.


