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PROJECT/OFFICE MANAGER - LICHTADVIESEUR / ANCLE B.V.
2015 tot 2016 + 2017 tot heden / Doetinchem

portfolio: studiodjodesign.nl 
+31 (0)6 12 31 80 20
Rheden, Nederland

CONTACT

·  PROJECT MANAGEMENT
·  OFFICE MANAGEMENT
·  ONTWERP
·  GRAFIMEDIA
·  FOTOGRAFIE
·  VERLICHITNG

INDUS. PRODUCT ONTWERPEN 
HBO ∙ MAJOR
Saxion hogeschool ∙ Enschede
2004 - 2009

RELUX VERLICHTING

CURSUS ∙ VERLICHITNG
2010

VOORTGEZET ONDERWIJS

HAVO ∙ NT
Almende College ∙ Silvolde
1999 - 2004

EXPERTISE

OPLEIDING

PROFIEL

KERNWOORDEN

Een creatieve duizendpoot, waarom? Van administratie, tot het leiden 
van een project. Van klantcontact tot aan interne communicatie. 
Advies en ontwerp van een verlichtingsplan. Het ontwerpen van 
producten en beelden, ondersteuning in fotografie. 
Dit alles in één pakket.

Openminded, nuchter, down to earth, vrolijk, harder werker, regelaar, 
verdeler, diesel, no-nonsense en creatief. Verder ben ik gek op 
(grafisch)design, fotografie, reizen, schilderen, roeien en hardlopen.

ERVARING

Als projectmanager - office manager binnen Ancle BV ben ik verant-
woordelijk voor budgeteren, ontwerpen en de goede verloop van de 
zowel interne als externe projecten. Ik zorg dat de wensen van de 
klant of het management en de werkzaamheden van het team perfect 
op elkaar zijn afgestemd. Hierbij ben ik de schakel tussen de klant en 
mijn collega’s. Vanwege de kleine omvang van dit bedrijf vallen ook 
taken als financiële administratie, HR, inkoop en verkoop hieronder. 

CREATIEF MEDEWERKER - LICHTADVIESEUR / ANCLE B.V.
2010 tot 2015 / Doetinchem

In mijn funcie als lichtadvieur ben ik verantwoordelijk voor het onwerp 
van lichtprojecten, als ook het adviseren in de keuze voor de juiste 
verlichting. Tevens ben ik hierin verantwoordelijk voor het ontwerp en 
(bouwkundig) intekenen van de verlichtingsplannen en presentaties.
De ontwikkeling van de catalogus en website behoorde ook tot mijn 
verantwoordelijkheid.

Nederlands 

Relux Dialux

Microsoft office Fotografie
Adobe Photoshop, Illustrator, indesign,
Adobe Dreamweaver  Coreldraw, Autocad, Solidedge 

Engels Duits 
Spaans

Exact online 
Office man. TeamworkProject man.

lightroomVAARDIGHEDEN

Jolien Ezendam-Hendriksen



PROJECTEN

CREATIEF BREIN / NO SPRINKLESS - GEEN HAGELSLAG
2016 + 2017 / Wereldwijd

Tijdens mijn reis rondom de wereld heb ik nieuwe culturen, 
werkethieken, mensen en natuur mogen ervaren. Dit alles draagt bij 
aan mijn persoonlijke en professionele groei. Ik heb;

17 landen bezocht; Brazilië, Paraguay Uruguay, Argentinië, 
Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Panama, Verenigde- 
Staten, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Indonesië, Myanmar en 
Thailand. Waarbij ik de cultuur, gebruiken, mensen, flora en fauna 
heb kunnen ervaren en leren begrijpen.

GRAFISCH ONTWERPER & FOTOGRAAF / STUDIO DJO
2010 tot heden

VERSCHILLENDE REPORTAGES fotograaf / STICHTING EARLY 
BIRDS Fotograaf / COLIBRI ontwerp logo / CHECK ELECTRONICS-
DOSS ontwikkeling huisstijl / B&K BOUWBEDRIJF vastgoed fotografie / 
JB Consultancy ontwerp logo en bouw website / PMT BY MARLIJN 
ontwerp logo en bouw website / BEARD AND CURLY ontwerp 
bannerlogo, watermerk en instagram-logo / FLOORUIT! ontwerp logo / 
MIJN TENT EN IK ontwerp instagram-logo / GEEN HAGELSLAG  
ontwikkeling huisstijl, ontwerp en bouw website / DE NUTS ADVISEURS 
ontwikkelig huisstijl / STICHTING EL SUENO DEL NINO ontwerp logo / 
PRAKTIJK IKBEN ontwikkeling huisstijl, ontwerp en bouw website / 
TONEELVERENIGING KOM ES KIEKEN, ontwerp logo / ... ...

CREATIEF- COMMERCIEEL MED. / AVANTGARDE SAUNABOUW B.V.
2009 tot 2010 / Ulft

Deze functie bestond uit een aantal onderdelen; het doorontwikkelen 
van de website - webshop, het ontwerpen en organiseren van 
beursbezoeken, ondersteuning van de backoffice en het 
onderhouden van klantcontacten.

· 

Spaans geleerd en mijn engels verbeterd.· 
Vrijwilligerswerk gedaan voor El Sueno del Nino. Een stichting die 
kinderen in Peru naar school stuurt. Hierbij heb ik meegewerkt 
aan de ontwikkeling van een techniekles (in het Spaans). Deze les 
heb ik ook mogen vastleggen op camera.

· 

Vrijwilligerswerk gedaan voor Fatcat. Een vegan-farm community 
in Nieuw-Zeeland. Hier heb ik mijn bewustzijn ten opzichte van het 
milieu verder ontwikkeld.

· 

De fotografie voor onze reisblog verzorgd.· 
Onze reis gepland en gebudgeteerd. Het reizen sec kan gezien 
worden als één groot project.

· 

Een aantal (foto)grafische projecten opgezet, zie hiervoor 
mijn website studiodjodesign.nl.

· 

2004 Havo NT

2009
Industrieel

product
ontwerpen

2010
Cursus

Relux
verlichting

2010 Studio djo

2016 Wereldreis

2010 Ancle bv

2017 Ancle bv

2009
Avantgarde
saunabouw


