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PERSONALIA.
Naam
Adres

Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
Geboortestad
Nationaliteit

2008 - 2014 HAVO, Haarlemmermeer Lyceum
2014 - 2018 Bachelor of Science in Communication & Multimedia Design,

Hogeschool van Amsterdam

OPLEIDINGEN.
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Freelance opdrachten | 01.09.2014 - heden
• Ontwerpen websites, posters, flyers, menukaarten en social media content.

Bekĳk mĳn werk op www.lauravoskamp.nl

MOOCA, Hoofddorp | 01.05.2019 - heden
• Bedieningsmedewerker (leidinggevende).
• Webdesign www.mooca.nl, visual design menukaarten en bedanktkaartjes.

Just Internet (Netexpo), Haarlem | 09.10.2017 - 31.01.2019
• Stage visual design.
• Junior visual designer.
• Taken bestonden uit ontwerpen van uittingen voor verschillende brands:

websites, banners, kleine animaties, whitepapers, emailtemplate, etc.

FHC Formulebeheer, Nieuw-Vennep | 01.04.2018 - 01.11.2018
• Afstudeerproject gericht op visual design en user experience.
• Een online kennis platform herontwerpen voor uitwisseling van informatie

tussen het bedrĳf en haar klanten.

Restaurant Lieveling, Hoofddorp | 23.01.2017 - 01.10.2017
• Bedieningsmedewerker.

Stichting Single SuperMom, Amsterdam | 09.05.2016 - 01.07.2017
• Stage coördinator digitaal.
• Visual (web) designer.
• Taken: social media, mailing, ontwerpen nieuwe website, flyers en posters.

WERKERVARING.
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Photoshop, Illustrator, Indesign

Premiere Pro, After Effects

Sketch

HTML, CSS

WordPress

CONTACT.

Meer informatie? Neem contact op
via bylauravoskamp@gmail.com of
bel 06 52 63 62 61

LET’S GET IN
TOUCH.

Al vanaf mĳn 12e basketbal ik bĳ Basketballvereniging The Challengers in
Hoofddorp. In Dames 1 train ik twee keer in de week en speel ik in het weekend
een wedstrĳd. Overige vrĳe tĳd vul ik met afspreken en uitgaan met vrienden en
familie, city trips, series kĳken op Netflix en het lezen van een goed boek!

HOBBY’S EN SPORT.

VAARDIGHEDEN & TOOLS.
Tĳdens mĳn studie volgde ik de Minor Beeld en ben ik gespecialiseerd in visual
interface design. Daarnaast leerde ik veel over interaction design, user experience
en bouwde ik een basis op in programmeren.
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