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Suzanne Menheere
Vroegeling 20
5361 MN Grave
06 5348 2761
suzannemenheere@hotmail.com
www.ateliermenheere.com

Geboren
Nationaliteit
Rijbewijs

14 februari 1972, Nijmegen
Nederlands
B

–
25 Jaar in een notendop
Al tijdens mijn stageperiode in 1995 bood Hans Olykan – ontwerper en oprichter van Studio Olykan – mij een baan
aan. Een paar maanden later nam ik op vrijdag mijn diploma in ontvangst en op maandag ging ik aan de slag in
Amsterdam. Sindsdien ben ik als grafisch ontwerper werkzaam. Na twee jaar met veel plezier in de hoofdstad te
hebben gewerkt wilde ik mijn werkgebied verbreden en ging ik op zoek naar een baan dichter bij huis.
Via een open sollicitatie werd ik aangenomen bij Nies & Partners in Nijmegen, dat na mijn komst snel van twee naar
vijf ontwerpers groeide. Mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel en het feit dat ik zowel in een team als zelfstandig
goed kan functioneren waren voor Frans Nies – ontwerper en oprichter van Nies & Partners – reden om mij een
partnerschap aan te bieden. Ik ben partner gebleven tot 2013, toen Nies & Partners met HDTT Communicatie-advies
fuseerde tot Gloedcommuniatie.
In de afgelopen 25 jaar heb ik veel bureau-ervaring opgedaan en heb ik gewerkt voor grote en kleinere opdrachtgevers
in binnen- en buitenland. Ik ben betrokken en gedreven en heb een grote passie voor het grafische vak. Sterke visuele
identiteiten en heldere grafische vormgeving, zowel online als offline, zijn mijn specialiteiten. Of het nu gaat om een
visitekaartje of grote (beurs)wanden, ik beheers het hele proces van conceptontwikkeling en ontwerp tot technisch
drukklaar maken.
Bij Gloedcommuniatie ben ik werkzaam geweest t/m januari 2020. Vanaf 2016 was ik ook mantelzorger voor mijn
vader die begin 2019 na een lang en slopend ziekbed helaas is overleden. Deze ingrijpende gebeurtenis zette me aan
het denken en uiteindelijk heb ik besloten om op 1 februari 2020, exact 23 jaar na mijn eerste werkdag in Nijmegen,
afscheid te nemen van Gloedcommunicatie en full-time als zzp’er aan de slag te gaan.
Sinds april 2018 werk ik al als zelfstandig grafisch en illustratief ontwerper onder de naam Atelier Menheere. Naast het
werken in opdracht, het geven van creatieve workshops en het ontwerpen van producten voor mijn eigen webshop
ben ik ook freelance inzetbaar bij andere ontwerpstudios wanneer een paar extra handen nodig zijn in drukke tijden
of wanneer een medewerker door ziekte of ouderschapsverlof tijdelijk niet beschikbaar is.
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Werkervaring
Junior grafisch
ontwerper
Studio Olykan
Amsterdam
1995-1997

Senior grafisch ontwerper
Nies & Partners
Nijmegen

1997-2013

Zakelijk partner
Nies & Partners
Nijmegen

2004-2013

Senior
grafisch ontwerper
Gloedcommunicatie
Nijmegen
2013-2020

–
Opdrachtgevers
 bellio, Amalia Kinderziekenhuis, Berchmanianum Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, De Onderwijs
A
Specialisten, Gemeente Nijmegen, Gemeente Uden, GGD West Brabant, H2-Drive, Nederlandse Spoorwegen,
Max Planck Institute, Meldpunt Signaal, Provincie Gelderland, Quantore, Raad voor de Rechtspraak, Radboudumc,
Radboud in’to Languages, Radboud Universiteit, Rekenkamer Nijmegen, Rewilding Europe, Rijkswaterstaat,
Rivas Zorggroep, Sint Maartenskliniek, Sioux, Stichting IZZ, Studio38C, Theater Markant, TNO, Universiteit Twente,
VGZ en diverse uitgeverijen.

–
Expertise

–
Digitale vaardigheden
Grafisch ontwerp	Ik ben zeer behendig met de Adobe pakketten InDesign, Illustrator en Photoshop en
kan daarnaast goed overweg met Premiere Pro en XD. Ruime ervaring met Microsoft
(Word, PowerPoint, Excel) en Apple (Pages, Keynote, Numbers).
Overig
Diverse digitale magazines gemaakt in Foleon (voorheen Instant Magazine)

–
Opleiding
Koninklijke Academie voor Kunst & Vormgeving, ‘s-Hertogenbosch
Afstudeerrichting Visuele Communicatie
	
Grafische, illustratieve en informatieve vormgeving, typografie, fotografie, beeldonderzoek,
kunst- en cultuurgeschiedenis		
1991 – 1995

1988 – 1991
HAVO: VHBO Nijmegen
	
Nederlands, engels, wiskunde, biologie, tekenen, kunstgeschiedenis, textiele werkvormen
		
1984 – 1988
MAVO: Merlet College, Grave
Nederlands, engels, wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis
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Talen
Nederlands
Engels

Zeer goed mondeling & schriftelijk (moedertaal)
Goed mondeling & schriftelijk

–
Interesses
O.a. grafisch ontwerp, typografie, fotografie, design, tekenen, theater, muziek, zang.

–
Nevenactiviteiten
Ik heb diverse bestuursfuncies bekleed binnen een aantal stichtingen in de culturele sector. Als zangeres en actrice
stond ik op het podium in meerdere professionele theaterproducties en ben ik – ook al 25 jaar – werkzaam als
zangeres onder de naam Suitcase Suzy (www.suitcasesuzy.nl). Daarnaast heb ik als stemacteur enkele voice-overs
bij animaties ingesproken.

