CV CHANTAL DE BEUN
PERSONALIA
Naam 					de Beun
Voornamen 				

Chantal Francisca Maria

Telefoonnummer 			

06 52053310

Geboortedatum 			

4 juni 1990

Geboorteplaats 			Naarden
Burgerlijke staat 			

Ongehuwd

Nationaliteit 				Nederlandse

OPLEIDINGEN
2018 - heden		

Master Education and Child studies

			

Richting: Digital Media in Human Development

			Universiteit Leiden
2016-2017 		

Premaster Education and Child studies - Diploma behaald: cum laude

			Universiteit Leiden
2007-2011 		

Digitale Communicatie - Diploma behaald: cum laude

		

Richting: Communication and Multimedia Design

			Hogeschool van Utrecht
2002-2007 		

HAVO/VWO - Diploma behaald

			

Profiel Economie en Maatschappij met keuzevak Informatica

			

Profielwerkstuk prijs TU Delft: Lespakket voor het basisonderwijs

			Sint Vituscollege Bussum
1994 -2002 		

Basisschool

			Minister Cals School te Naarden

ICT VAARDIGHEDEN
Goede beheersing van 		

Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator, XD,

					After Effects, Premiere Pro, Lightroom
					Prezi, Maglr, InVision, SPSS, RStudio
					

HTML, LESS/SASS, CSS, PHP, Bootstrap, Wordpress,

					

WooCommerce, Git, (Scrum, Jira, Atlassian, Bitbucket)

					
					Basiskennis:
					CakePHP, Laravel, Javascript/Jquery (Angular/React/Vue.js)

WERKERVARING
Feb. 2018 - Aug. 2018 		

IJsfontein - Playful learning

Functie 				Research & Design
Werkzaamheden 			

IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de

					

overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek

					

gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. Denk aan een serious

					

game of gamification traject voor de training van personeel,

					

interactieve belevenissen voor musea of een crossplatform digitale

					methode voor het basisonderwijs.
Jan. 2015 - Okt. 2017 		

Oefenweb.nl - Rekentuin, Taalzee, Words&Birds

Functie 				Designer & Developer / Lead Designer & Developer ( 1 jaar)
Werkzaamheden 			

Oefenweb ontwikkelt adaptieve oefenapplicaties voor het spelen-

					

derwijs trainen en volgen van leerlingen op het gebied van rekenen,

					

taal en Engels. Met geanonimiseerde data wordt wetenschappelijk

					

onderzoek gedaan om de educatieve programma’s steeds verder te

					

ontwikkelen. In het development team was ik verantwoordelijk voor

					

het design van alle programma’s (spelomgeving + beheer/volg-

					systeem) en marketing uitingen.

Aug. 2013 - Jan. 2015 		

Mediahuis (eerder Mama Media Group)

Functie 			

Designer & Developer

Werkzaamheden 			

Aan verschillende print en online titels gewerkt, waaronder: fabulous

					

mama, mamaenzo.nl, babybrabbel.nl, en J/M ouders.

					

Complexe datastructuren, e-mail marketing, content, design,

					

developement, responsive frameworks, huisstijlen, campagnes voor

					A-merken
Febr. 2013 - heden 			

Pixel Party

Functie 				Eigenaar
Werkzaamheden 			

Pixel Party is een groeiende webshop met creatief materiaal voor

					

het maken van pixel art (ook voor kinderfeestjes en workshops).

					

Onderdelen: concept, ontwerp, realisatie, onderhoud, administratie

					

en de bedrijfsvoering van de webshop.

Mrt. 2010 - heden 			

Beun Media

Functie 				Freelance Game based learning & multimedia specialist
Werkzaamheden 			

Projectleider / Research / Concept / Design / Testen / Realisatie

					

Specialisatie: webdesign, applicatie design, gamedesign, e-learning,

					

game based learning, adaptive learning, educatieve escape rooms,

					UX research, gebruikerstesten, iteratief design
Nov. 2011 - Nov. 2012 		

Enof ontwerp en communicatie

Functie 				Multimedia ontwerper/ontwikkelaar
Werkzaamheden 			

Het bedenken van concepten voor communicatie vraagstukken,

					

vervolgens uitwerken van FO, interactiemodel, grafisch ontwerp en

					

het uiteindelijke bouwen ervan. (websites, prezi, animatie, email

					

templates, film, CMS, tablet magazine, mobiele websites)

Aug. 2011 - Aug. 2013 		

Hogeschool Utrecht

Functie				Docent + gastdocent en workshops
Werkzaamheden 			

Lessen webvaardigheden en werkplaats geven aan eerstejaars 		

					

studenten van de opleiding Digitale Communicatie & Farmakunde

					

ICT. Lesgegeven in programma’s Dreamweaver, Photoshop, Fire		

					

works, InDesign, Illustrator en Flash. Ook de vakken: Functioneel

					ontwerp en Digital storytelling

Febr. - Jul. 2011 			

Link Design

Functie 				Ontwerper
Werkzaamheden 			

Het bedenken van media concepten en vervolgens uitwerken in 		

					

functionele en grafische ontwerpen. Onderzoek voor afstudeer-

					

project: Hoe kan een ontwerper tot een goed concept en ontwerp

					voor een iPad app komen?
Sept. 2010 - Sept. 2012 		

Hogeschool Utrecht Crossmediaproject

Functie 				Accountmanager
Werkzaamheden 			

Onderhouden van klantcontact voor 8 projectgroepen en onder-

					

steuning bij lessen van het crossmediaproject (concept, ontwerp,

					bouw)
Mrt. - April 2010 			

Hogeschool Utrecht afdeling: P&O

Functie 				Ontwerper
Werkzaamheden 			

Filmen en editen van een leertraject

Sep. 2009 - Febr. 2010 		

Bright Alley

Functie: 				Multimedia Vormgever
Werkzaamheden 			

Ontwerpen van e-learning modules, grafisch, functioneel, illustratie,

					animatie, video, fotografie
Mrt. 2008 - Feb. 2011 		

Hogeschool Utrecht

Functie 				Studentassistent & Opendagmedewerker
Werkzaamheden 			

Assisteren in de les bij eerstejaars studenten van Digitale

					

Communicatie, colleges geven en op de opendag de studie

					vertegenwoordigen
Mrt. 2008 - Sept. 2009 		

IJssalon de Hoop

Functie 				IJsschepper
Werkzaamheden 			

Onder druk en snel in teamverband werken

Begin 2007 				

Arthur en Willemijn Stores Bussum

Functie 				Verkoopmedewerkster

ONBETAALDE WERKERVARING
Apr. 2014 & 				

Ontwerpen en organiseren van escape rooms / adventure games

Jan.2016 				Media experience incl. verhaallijn, video, media, opdrachten en 		
					puzzels voor hoger opgeleiden
Juni 2013 				

Hogeschool van Utrecht: Scriptiebeoordelaar

					voor de opleiding Communication and Multimedia Design
					

Functie: Extern gecommitteerde namens Beun Media

Sept. 2010 - Apr. 2011 		

Bestuurslid Nederlands Studenten Snow Kampioenschap

					Functie: Media en Communicatie
Juli 2010 				

Utrecht UIT-dagen

					Mentor introductiegroep
Sept. 2009 - Jul. 2010 		

Boardsportvereniging SPIN

					Werkzaamheden: Web & Snow commissie
Febr. 2009 				

Albrecht Design Bussum

					Ontwerp en Conceptbureau

OVERIGE INFORMATIE
Rijbewijs 				

A Motor & B Auto

Taalkennis 				

Nederlands & Engels: uitstekend lezen, spreken en schrijven

					

Duits: basiskennis lezen, spreken en schrijven

Kwaliteiten 				

Creatief, innovatief, betrouwbaar, flexibel, stressbestendig,

					vrolijk, perfectionistisch, enthousiast, doorwerker
Bezigheden 				

Reizen, snowboarden, wakeboarden, kiteboarden, duiken,

					fotografie, ontwerp, piano, barista

