
WERKERVARING 
2012 - nu 

Webdesigner bij Isostar in Brussel 
Ontwikkelen van nieuwe applicaties 
Toepassen van illustratietechnieken 

Toepassen van digitale beeldmanipulatie 
Ontwikkelen van creatieve concepten 

(visueel,  geluid, geschreven...) 
Selecteren en bewerken van beelden 

Grafisch werk maken: animatiefilm, reclamefilm 

2009 - 2012 
Graphic designer bij Coca-Cola in Evere  

Grafisch uitwerken van folders, brochures, flyers  
volgens behoeften van klant 

Belettering van bedrijfsvoertuigen, beurspanelen 
Mee bedenken en uitwerken van grafische concepten 

2008 - 2009 
Marketing assistent bij Lidl in Vilvoorde 

Nieuwsbrief en e-nieuwsbrief opstellen 
Communicatie voorbereiden 

(verzamelen,  evalueren, selecteren...) 
Visuele of audiovisuele communicatie uitwerken 

De inhoud van de website beheren

Talenkennis
Nederlands: moedertaal
Engels: heel goede kennis spreken en schrijven 
Frans: heel goede kennis spreken, goede kennis 

schrijven 

Pc-kennis 
goede kennis 
goede kennis 
goede kennis 
heel goede kennis
goede kennis
basiskennis 

Creatief 
• Ik kan nieuwe werkwijzen en nieuwe toepassingen 

bedenken
• Ik analyseer een probleem grondig en bekijk het 

vanuit verschillende invalshoeken 

Stressbestendig 
• Ik blijf rustig in drukke situaties
• Werken tegen deadlines is geen probleem 

Organisatorisch 
• Ik stel vlot een werkverdeling op
• Bemiddelen, samenwerken en overleggen (zowel 

intern als extern) is mijn ding
• Ik ga efficiënt om met tijd en middelen 

 Flexibel 
• Inspringen voor collega’s doe ik met plezier
• Ik heb geen 9-tot-5-mentaliteit  

Zofia BIRINA 
Raspekouter 63 

3000 Leuven  
016 752 58 24 

zofia.birina@hotmail.com 

Geboren in Gent op 19/03/1969  
Belgische nationaliteit  

In bezit van rijbewijs B en eigen wagen 
be.linkedin.com/in/ZofiaBirina

Profiel 

Wie ben ik? Een positieve, ondernemende dame die 
out-of-the-box denkt. Ik geef graag vorm aan 
abstracte ideeën waarbij ik rekening hou met de 
wensen van de klant.

Ik werk graag in teamverband, en krijg energie van 
een creatieve en inspirerende omgeving.

STUDIES & OPLEIDINGEN 
2003 – 2007 
Bachelor audiovisuele kunsten Sint-Lucas Brussel

2008 
Grafisch vormgever Syntra

VAARDIGHEDEN 

Photoshop: 
Illustrator:
InDesign:
Html 5 & CSS:
Wordpress:
Drupal: 




