Madelon van de Water

UX Designer
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Werkervaring vanaf 2006

September 2009 t/m heden
UX Designer bij Otravo/WTC.nl (Halfweg)
In 2009 als enige allround designer gestart. Huidige team van 4 is opgesplitst in UX
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Over Madelon

Meer dan 10 jaar ervaring in visual
design en interaction design. Focus op
online media en mobiel
Creatief, leergierig, empathisch, denken
in oplossingen. Zowel teamspeler als

Design en Visual Design (vanaf 2016). In de bijna8jaar naast UX Design ook collega's
aangestuurd/begeleid, gewerkt als visual designer (zowel online als offline) en e-mail
marketing projecten gedaan. Focus UX Design: concepting en prototypes ontwikkelen
voor nieuwe projecten, optimaliseren van bestaande elementen.

Projectenmatrix: http://bit.ly/2qJ7 VHn.

Augustus 2008 t/m juli 2009

zelfstandig opererend. Kennis delen en

Webmaster bij Overtoom International Nederland BV (Den Dolder)

up to date blijven is een must.

Adviseren, realiseren en optimaliseren van website functionaliteiten en e-commerce
elementen voor de lokale websites; realiseren van online campagnes (o.a. ontwikkelen
en plaatsen banners, opstellen van landingspages).
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Personalia
Madelon van de Water

9

Amersfoort

\.

06 - 5 51 65 2 69

...

IS

Gebruikte skills: html, css, javascript, flash, UX, SEO, webstatistieken, e-mailmarketing.

Augustus 2006 t/m juli 2008
Campaign developer bij E-Village (Zeist)
Opmaken, testen en versturen van e-mailingen; uitwerken van online campagnes, het
verlenen van support aan klanten; verbeteringen van processen binnen de afdeling.

madelonvandewater@yahoo.com

Gebruikte skills: html, css, javascript en e-mailmarketing, usability, kennismanagement,

klantcontact (support), processen optimaliseren, testen.
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Skills

Sketch
lnvision
Axure
Photoshop
Dreamweaver
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Opleidingen & cursussen

Opleidingen
1998 - 200 2 1 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - lnteraction Design
1991 -19981 A. Roland Holst College te Hilversum - HAVO

Cursus
April 2016 1 UX Academy - Basiscursus UX
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Meer over mij

0

Ervaring UX concepting (UX briefing, user persona's, customer journey)

0

Basiskennis Google Analytics, A/B testing tools, SEO, html/css

0

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

0

Scrum-team, stand-ups, pokersessies, opstellen/uitwerken user stories

0

Een passie voor mooie & bruikbare dingen maken.

