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evivanca evivanca_graphicdesign

portfolio’s | Social Media

Eigen website www.evivanca.be

evivanca_paintings

Eigen boek | eindwerk concept art

www.evivanca.be/logodesign.pdf

Portfolio grafisch ontwerp

Portfolio logo design

www.evivanca.be/graphicdesign.pdf

www.evivanca.be/illustraties.pdf
Portfolio illustraties

www.evivanca.be/evivanca_gameoffruitsLR.pdf

* Attest 3 jaar Frans Praktische kennis in avondonderwijs.

Graphic design, Concept art & Kunst 

Digitaal & traditioneel schilderen

Boeken & Lezen | Film & Fashion

Birding | Natuur & Wetenschap 

Interieur | Talen | Sport@Gymbox 

 

‘The love of making, ... make things that are aspiring, beautiful  
and craftbased for people of the world.’ Richard Taylor

Veel creatieve ervaring.  

Ruime vakkennis uit de grafische, IT- en reclamesector.

Ik ben een ervaren grafisch ontwerpster en werkte voor tal van merken in een reclamebureau. Met Adobe en Artpen tover ik 

originele  ideeën  naar  eyecatching  designs.  Als  ‘Evivanca’  ontwierp  ik  logo’s  en  huisstijlen.  In  mijn  logo  symboli-

seert  de speelse ‘E’ mijn creativiteit. ‘Vanca’, in een rustig geschreefd font zorgt voor tegenwicht en staat voor vertrouwen 

en professionalisme.  Het  gestileerde  element  is  een  vogel  en  toont  mijn  passie  voor  vormgeving,  kunst  en  natuur.    

Ik  ben  leergierig, klantgericht en graag onder de mensen. Op zoek naar een creatieve duizendpoot of onthaalmedewerker 

met grafische skills? Als fijne collega kijk ik uit naar een fulltime of deeltijdse job (min. 20u) om jullie team te versterken!

Uitgerust voor telewerk! In bezit van computer,  
(pc en mac), Adobe Creative Suite, Wacom cintiq.

‘Leergierig en aangenaam in de groep. Gaat goed met  

feedback om. Enthousiast om nieuwe technieken te leren.’ 

www.linkedin.com/in/evivanca+32 (0)476 478 413 Oudenaardeevivanca@gmail.com

Teamplayer en vertrouwenspersoon. 

Mooimaker, client-centric, zinzoeker & positivo.

Ik adviseer en help graag.  

Sociaal, empathisch en diplomatisch. 

Deskundige in lay-out en grafische vormgeving.

Grenzeloze creativiteit en nauwkeurige fotobewerking 

met Photoshop en wacom, cintiq.

Copywriting skills. Klantgericht schrijven.  

Sterke creatieve concepten. Dreamweaver, FTP, Blender, Excel

Photoshop, Indesign, Illustrator

HTML, CSS, Update websites CMS

After Effects, Adobe Premiere

Gmail, Word, Powerpoint, Teams

E-mailgarage | Raak, Mailchimp

curriculum vitae

evi van cauwenberghe
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2016 - 2017

‘Game of fruits werd verkozen door de professionele concept art jury tot beste concept.’ 
Heel creatieve voltijdse dagopleiding met focus op creaties met digitale tekentablet. (wacom | cintiq).  
Eindwerk boek Game of fruits. Originele concepten bedenken en visueel uitwerken door creatie van unieke personages, sets, 
digitale paintings, posterdesign, storyboard. Mijn sterkte: heel goede ideeën. 

Diploma Concept artist, Ondernemerschapstraject Syntra Hasselt

Prof. bach. Grafische en digitale media. Richting Grafisch Esthetisch, Arteveldehogeschool (campus Mariakerke - HIGRO).  
Stage bij Reclamebureau Artiff in Oudenaarde. Eindwerk Harley Davidson documentaire plaat in aquarel. 

1994 - 1997Diploma gegradueerde grafische bedrijven - Prof. bachelor Grafische en digitale media 

Workshops Ondernemen, Starterslabo Gentbrugge 2018 - maart 2020

Workshops rond ondernemen. Presentatie businessplan voor jury. Activiteiten als freelance graficus & illustrator. 

Cursus After effects, Syntra Brugge 2015

Avondonderwijs | Atelier olieverf | Kunstgeschiedenis & Kunstactua | 2013 Keuzeatelier beeldhouwen
Eigen tentoonstelling Variatie-Rond-Fragmentatie met artistiek werk | Presentatie voor jury 2014. 

Schilderkunst, Koninklijke Academie Beeldende Kunst, Oudenaarde 2003 - 2014

Intensieve opleiding 6 maand Groep T Leuven, organisatie Cevora. Stage bij webagency The Reference o.l.v. Ben Caudron.  

Opleiding Infografiste gespecialiseerd in webdesign en multimedia 1998

studies

Wedstrijd KBC. Ontwerp een website voor jongeren. Het bedenken van toffe ideeën voor een website voor jongeren,  
vormgegeven in een aantrekkelijke website. Advies aan KBC als Virtual young adviser internet. Prijs: reischeque!

1999Winnares KBC webdesign Wedstrijd

Grafisch ontwerper | logo designer | illustrator via het Starterslabo traject sept.2018 - maart 2020

Multimedia designer | Graficus @ Reclamebureau AB Creations, Waregem mei 2002 - jan.2016

Ontwerp huisstijl Andress Consulting. Webdesign (klantencontact t.e.m realisatie)  voor Groep De Dijcker, Welda, Pleurico, ... 

Infografiste C&C computers and Communications, Oudenaarde okt. 1999 - 2002

Webdesigner Securex, Gent sept.1998 - okt.1999

‘Als freelance graficus & logo designer verraste ik klanten door mijn diverse creatieve concepten, kwalitatief werk en klantgerichte aanpak.‘

• Huisstijl Evivanca | Promotie creaties via social media | Nauwe samenwerking met klanten en leveranciers.

• Logo & huisstijl De Zwaluwstaart | Ontwerp logo, webicons & boekenwijzers voor Wij verbeteren jouw thesis. 

• Fotoshoot, concept & fotobewerking communiekaartjes | Illustraties voor uitgeverij

‘Tot mijn mooiste referentie behoort het tennisevent Axa Belgian Masters in de Lotto Arena Antwerpen met grafisch ontwerp visual, affiches,  
billboard, brochure, e-letters, flyer, advertenties, tickets, ... ’Door mijn kennis van html, cms, sociale skills en duidelijke briefings werd ik  
de contactpersoon tussen klant en externe IT-afdeling bij de ontwikkeling van websites.’ 

• Grafisch ontwerp voor online en offline media. 

• Opmaak advertenties voor magazines en kranten, het halen van wekelijkse deadlines. ( Danilith, Elbeko, ...)

• E-mail marketing: design, programmatie & opvolging e-mailings. Samenwerking met copywriter en accounts. 
( AEG, Alvey, Gigue, Recupel, Omega Pharma, Lebeau-Courally, ... )

• Update websites via update-modules. Helpdesk & opleiding aan klanten. Communicatie tussen klant en externe IT-firma. 

• Ontwerp huisstijl (architect Wim Embo) | Logo-ontwerp ( Take My Hand, Flexfoto, Concrete consulting )

• Webdesign ( Alvey, Atlasreizen, Beliès, Gran Oliva-Gran Tapas, Lea Perrins, Decomo, Dierenarts aan huis, Febestral, Febelco, Houtshop VDG, Radson,  
Prestige Patisserie, Take My Hand, Forbo Linoleum, Furnibo, Hafibo, Keller, Restyling Galenco, Restaurant De Hermelijn, Vloeren D’Hondt )

 werkErvaring


