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Hi! Ik ben Stefanie Buysse, 28 jaar en samen- 
wonend met mijn vriend Demi in Assenede. Ik ben  
afgestudeerd als grafisch vormgever en heb onder-
tussen 6,5 jaar werkervaring als graphic designer 
in IKEA Gent. Surf naar Stefaniebuysse.be voor  
mijn portfolio.

Als afgestudeerde Bachelor in de grafische en  
digitale media heb ik tijdens mijn werkervaring 
veel geleerd over hoe te werken binnen een  
bepaalde huisstijl met telkens een twinkle  
in the eye. Hierdoor heb ik ook veel materiaal 
kennis kunnen verwerven. Communicatie voor 
zowel print als online doeleinden is voor mij 
bekend terrein.

Het lijkt me een zeer zinvolle en voldoening  
gevende job om communicatie te ontwerpen voor  
burgers. Momenteel zijn mijn designs gericht op 
commerciële doeleinden. Voor een gemeente/
stad daarentegen kan je iets voor je medemens 
betekenen. Dit kan gaan over leuke nieuwtjes, 
alsook over belangrijke boodschappen die burgers 
moeten weten. Ik wil om die reden dan ook graag 
deel uitmaken van een gemeentelijke/ stedelijke 
communicatie dienst.

Sinds 6,5 jaar werk ik als grafisch vormgever 
voor IKEA Gent. Een job waar ik enorm veel 
geleerd heb qua materiaal kennis, commercieel 
denken en ontwerpen, duurzaamheid en hoe 
het in de echte bedrijfswereld er aan toe gaat.

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Artevelde 
Hogeschool als Bachelor in de grafische en digi-
tale media met als afstudeerrichting Crossmedia 
ontwerp, photodesign. Een opleiding waarbij ik 
mijn passie ontdekte voor vormgeving.

Dit was mijn eerste job gevestigd in Melle.  
Op dat moment was ik nog bezig met een 
sollicitatieronde in IKEA. Ik heb dan na 1 maand 
voor IKEA gekozen vanwege het takenpakket.

In mijn laatste jaar was het mij duidelijk dat ik 
niet voor de sociale sector was weggelegd en ik 
meer in de creatieve sector wou beginnen van 
zodra ik zou verder studeren.

Deze leerrijke stage heeft mij een eerste beeld 
van de bedrijfswereld gegeven en hoe met  
echte klanten te communiceren.

In mijn 3de jaar ben ik van Wachtebeke naar 
Sint-Laurens Zelzate gegaan om een meer  
sociale richting te gaan studeren.

Als eerste middelbaar leerling studeerde  
ik aan Sint-Laurensschool te Wachtebeke.

Adobe InDesign

Creatief

Adobe After Effects

Stipt

Adobe Illustrator

Perfectionistisch

Adobe Photoshop

Zelfstandig

Adobe Bridge

Klantgericht

MS Office Word

Samenwerken

MS Office Excel

Professioneel

MS Office Powerpoint

Enthousiast

Ik hou van creatief bezig te zijn. Zo maak  
ik in mijn vrije tijd illustraties voor kaartjes,...  
Ik volg online workshops voor hand- en  
brushlettering, After Effects,...

Extra

Hobby’s

Procreate Adobe Fresco

Moestuinieren

Pilates

Brushlettering

Italiaans eten

Handlettering

Bakken

Creatieve workshops

Surf naar Stefaniebuysse.be voor mijn portfolio.

Hire me!


