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Laura Hagreis
Beldsweg 11
7495 PH Ambt Delden

Ambt Delden, 21-09-2016

Beste heer, mevrouw, 

In mijn bijgevoegd CV kunt u lezen dat ik ben afgestudeerd als Mediavormgever 
aan de Cibap Vakschool voor verbeelding te Zwolle. Na het afronden van deze 
opleiding wilde ik me graag verder verdiepen in het concept en de strategie van 
verschillende verschillende media-uitingen en de hiervan toegepaste kanalen. 
Daarom heb ik gekozen om Media, Informatie en Communicatie te gaan studeren, 
waarvan ik nu in het eerste jaar zit. 

Tijdens de studie Interactieve Media en Design heb ik de kans gekregen om 
stage te lopen bij verschillende creatieve bureaus waar ik als Mediavormgever 
heb gewerkt. Tot mijn takenpakket behoorden onder meer het ontwerpen, 
realiseren en presenteren van verschillende online en offline media-uitingen. Dit 
ging individueel en in teamverband. Het stageverslag van mijn laatste jaar kunt u 
bekijken op www.komtnog.nl

Naast mijn studie heb ik me beziggehouden met verschillende projecten binnen 
de creatieve sector voor diverse opdrachtgevers. Hieruit blijkt dat ik actief bezig 
ben met mijn ondernemendheid, creativiteit, communicatie, vakmanschap en 
omgeving. Een aantal van deze resultaten kunt u bekijken op www.laurahagreis.nl 
en https://www.facebook.com/hagreismedia/

Op dit moment ben ik op zoek naar een baan waar ik passend, conform mijn 
studierooster kan werken. Ook sta ik open om op projectbasis of in de weekend 
en avonduren te werken. 

Met vriendelijke groet,
Laura Hagreis

Mot i vat ie

http://www.laurahagreis.nl
https://www.facebook.com/hagreismedia
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OVER MIJ +

WERKERVARING

(Web) Designer Mediwax, Hengelo
2015 - heden  Ontwerpen, realiseren en presenteren van 

verschillende online en offline media-uitingen.

Bediening Restaurant de Zwaan, Delden
2015 - 2015 Bediening restaurant 

Huishouding Restaurant en hotel Carelshaven, Delden
2012 - 2014  Huishoudelijke verzorging van restaurant en 

hotel. 

Dierenverzorger De Breborgh, Bentelo
2007 - 2012  Verzorging en hulp dierenhotel, training en 

crematorium.  

+

OPLEIDING

Media, informatie Saxion Hogeschool, Enschede
en communicatie 
2016 - heden

Interactieve design  Cibap Vakschool, Zwolle
en multimedia
2012 - 2016

Theoretische Twickel College, Borne
Leerweg 
2007 - 2012

+
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PROJECTEN

(Web) Designer Mediwax, Hengelo
2015 - heden  Ontwerpen, realiseren en presenteren van 

verschillende online en offline media-uitingen.

(Web) Designer Oostvogel Herenmode, Ootmarsum
2015 - heden  Verzorging van reclame en de visuele 

presentatie van het bedrijf.

(Web) Designer Stratton Montez, Hengelo
2014 - 2015  Ontwerpen en realiseren van de 

visuele uitstraling van het kledingmerk, 
communicatiemiddelen en de webshop. 

(Web) Designer Burgercafe, Bad Bentheim
2012 - 2013 Verzorging van website, folders en posters. 

+

NEVENACTIVITETIEN

Ruiter Fam. Paalman, Deldenerbroek
2012 - 2015  Beleren en rijden van verschillende 
 sportpaarden. Springen en dressuur.

+
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STAGE

Stagiaire VanderVeer, Enschede
Mediavormgeving 
Jan. 2016 - Jun. 2016  Tijdens mijn afstudeer stage heb ik me creatief 

en presentatief ontwikkeld. Mijn belangstelling 
tot het creëren van creative, passende en 
effectieve communicatie middelen is vergroot bij 
dit ontwerpbureau.

Stagiaire Aandacht, Almelo
Mediavormgeving
Aug. 2014 - Jan. 2015  Bij Aandagt heb ik me veel beziggehouden met 

webdesign welke ik heb gerealiseerd middels 
Wordpress. Ook studiofotografie was een van 
mijn vaste taken.

Stagiaire	 Team	Nijhuis,	Borne
Mediavormgeving
Mrt. 2014 - Aug. 2014  Tijdens deze stage heb ik veel dtp-werk verricht 

en kennis gemaakt met de toen opkomende 
internetmarketing. 

+

Computerkennis
MS Office
Adobe Creatieve Cloud
Wordpress

Talenkennis
Nederlands
Engels

Rijbewijs
B

Overig
Fotografie

Interesses
Paardensport
Fotografie
Kleding en mode
Trens en ontwikkelingen 
Design en media
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