
Kim
Kerremans

opleiding

Humane wetenschappen, 2013
Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Boom

Bachelor Grafische en digitale media, 2020
Cross-Media Design: Photo Design
Arteveldehogeschool, Gent

werkervaring

Tijdens mijn studies werkte ik in de vakanties, maar ook in de 
weekends. Over de jaren heb ik een variëteit aan studenten-
jobs gehad, zoals kassierster, kampmonitor, winkelmedewerker,  
administratief bediende,... Hieronder een kleine selectie. 

aug ‘13 Vrijwilligerswerk (Ghana): opvoeder
aug ‘16 Staci (Boom): administratief bediende
aug ‘17 DSV (Puurs): administratief bediende
mei-jun ‘20  Uncoded (Kontich): stagiair designer

JOBS

okt ‘20- heden Polysun (Temse): assistent marketing en sales

adres
Kleine Amer 79
2870 Puurs - Sint-Amands

geboortedatum
14/02/1995 - Bornem

contact 
+324 72 35 58 29 
kimkerremans@outlook.com

In bezit van rijbewijs B

portfolio
www.kimkerremans.be

linkedin
www.linkedin.com/in/ 
kim-kerremans

technische vaardigheden

adobe cc
Indesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Acrobat PDF, XD

kennis: zeer goed
After Effects, Première

kennis: beperkt

microsoft office
Word, PowerPoint

kennis: goed
Excel

kennis: matig

webdesign
HTML, CSS, Bootstrap, Jekyll

kennis: matig-goed
Wordpress

kennis: beperkt

andere
Fotografie 

kennis: zeer goed
Pitstop, Blender, Youtube content studio

kennis: matig-goed
Mailchimp

kennis: goed

talen

Nederlands moedertaal
Engels vloeiend

Frans matige kennis

 
  
  

algemene vaardigheden

Behulpzaam
Anderen helpen vind ik heel belangrijk. Ik bied mijn hulp aan 
waar nodig, zowel in professionele als persoonlijke situaties. 
Hier haal ik veel voldoening uit. 

Leergierig
Om mezelf steeds te kunnen verbeteren en om  
mijn kennis te verruimen, school ik mezelf steeds bij.  
Ik ga steeds opzoek naar de nieuwste ontwikkelingen en  
experimenteer met nieuwe stijlen, programma’s en tools.
Zo heb ik mezelf afgelopen jaar proberen bijscholen in  
animaties en wordpress.

Empatisch
Ik kan me goed inleven, alsook de zaken vanuit  
een ander perspectief bekijken. Hierdoor voel ik goed aan  
wat de klanten of medewerkers nodig hebben en  
willen. 

 
Gedreven

Ik ben een echte doorzetter. Ik streef er steeds naar  
het beste resultaat te bekomen. Als iets me niet lukt, geef ik  
niet op, maar zoek ik naar oplossingen. Als ik deze  
niet zelf vind, zal ik hulp vragen en mezelf bijscholen. 
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