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Dagmar Rosalie Arendsen
30 maart 1983

info@rosaliearendsen.com

06 2462 1429

www.rosaliearendsen.com

Blois van Treslongstraat 20
2581 VZ  Den Haag

linkedin

skills

Adobe illustrator  • • • • •
Adobe Indesign  • • • • •
Adobe photoshop  • • • • •
Wordpress    • • • • •
Microsoft office  • • • • •
Canva      • • • • •
Mailchimp    • • • • •
Sketch      • • • • •
Adobe XD     • • • • •

 

profiel

Ik, Roos, ben een ondernemende visueel ontwerpster. Kenmerkend voor mij is 
dat ik makkelijk autonoom en zelfstandig handel; tegelijkertijd zijn mijn sterkste 
projecten tot stand gekomen in samenwerking met collega’s en mijn netwerk 
aan specialisten. Inmiddels heb ik 10 jaar ervaring als ondernemende visueel 
ontwerpster en heb voor zowel ontwerpbureaus als zelfstandig online- en 
offlineprojecten gerealiseerd.

Naast mijn 2 energieke jongens (vijf en twee jaar), haal ik veel ontspanning uit 
surfen en andere actieve buitensporten. 

werkervaring

Budelinc solutions créatives
Juni 2015 - heden
Visueel ontwerper
Een klein team waarin ik zelfstandig grote producties gedraaid heb, en ook 
vaak moest schakelen naar kleine opdrachten. Door het groeiende team heb ik 
regelmatig nieuwe ontwerpers aangestuurd en ook als art-director gefungeerd. 
Nieuwe mensen uit allerlei disciplines en afwisselende projecten hielden me 
scherp en up to date qua ontwikkeling en techniek.
www.budelinc.nl

Rosalie Arendsen visueel & communicatie ontwerp
April 2010 - heden
Freelance visueel ontwerper
ik werk autonoom, en vind het ook fijn om samen te werken met mijn netwerk 
aan andere disciplines, onder andere communicatieadviseurs, webbouwers en 
fotografen. Voor grote bedrijven en kleine zelfstandigen realiseer ik strategische 
online en offline communicatiemiddelen. O.a. voor: Gemeente Rotterdam, 
Florente Basisscholen, Kanselarij der Nederlandse Orden, De Rotterdamse Zorg.  
www.rosaliearendsen.com
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kwaliteiten

Assertief, samenwerken, nauwkeurig, 
hulpvaardig, autonoom, ondernemend,  
fysiek actief, ananlyserend, aansturen.

talen

Nederlands: moedertaal 
Engels: uitstekend tot redelijk 

interesses

Zeefdrukken, golfsurfen, snowboarden, 
yoga, wielrennen, interieur/styling.

werkervaring vervolg

Scale to Fit (tegenwoordig www.dasburo.nl)
Juli 2008 - maart 2010
Junior ontwerper
Zowel in teamverband als zelfstandig projecten uitvoeren en opleveren. O.a. 
voor: BNN, Young Works, Veronica. 
 
Juni 2003 - januari 2005
Freelance grafisch ontwerper
Zelfstandig werkzaam aan opdrachten voor O’neill en Eastpak.

educatie

Bachelor Graphic Design, Identity Design
September 2004 - juni 2008. 
Willem de Kooning Academie Rotterdam. 

Bachelor Communication & Multimedia Design
September 2003 - juni 2004. Propedeuse jaar.
Willem de Kooning Academie Rotterdam. 

MBO (versneld traject) Grafische Vormgeving
September 2000 - juni 2003.
Grafisch Lyceum Rotterdam.

Havo, Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
September 1995 - juni 2000.

referenties

Op aanvraag.
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