
Freelance grafische ontwerpster
(2011 - Heden): 
Enkele voorbeelden van projecten:

Klant: Brown Equipment
2015-2019
• Jaarlijkse catalogus van meer dan 300 pagina’s 
met ca. 3500 producten
• Regelmatige brochures van 24 à 40 paginas
• Onderhoud van een bibliotheek met productaf-
beeldingen & technische info van 6000 producten
• Maquettes van producten met logo & huisstijl  
van het bedrijf
• Een groot assortiment flyers
• Wijziging van de huisstijl naar Brown Equipment
• De inhoud van de internetsite up-to-date houden
• E-mailings 
• Drukwerk voor stands en relatiegeschenken voor 
vakbeurzen

Klant: Workhorse Tools
Zomer 2017
• Merkadvies tijdens de opstartfase
• Creatie van logo en huisstijl
• Productiebestanden voor marketingmiddelen 
• Webpagina

Klant: LMI
2015-Heden
• Ontwerp en realisatie van logo en huisstijl
• Magnetische visitekaartjes
• Bedrijfskleding met een merknaam
• Autobelettering
• Reclameborden & gevelreclame

Klant: La Strega Rossa
2014-2015
• Ontwerp en realisatie van logo en huisstijl voor 
luxe markt
• Visitekaartjes
• Marketingmiddelen voor de modeshow

Klant: M&M Ceramics
2012-2016
• Wijziging van de huisstijl vanwege een nieuw 
bedrijfsbeheer
• Website van Wordpress (Creatie + beheer)
• Gevelreclame voor winkel- en bouwplaatsen
• Werkkleding met logo van het bedrijf
• Visitekaartjes

Werk:
FP Brown 
Grafisch ontwerpster
2010 - 2011
Verantwoordelijk voor de complete huisstijl van 
het bedrijf: het ontwerpen van alle marketing, 
waaronder een catalogus van >3000 pagina’s, het 
creëren en onderhouden van een fotodatabank en 
het onderhouden van de bedrijfswebsite

Faber Flags
Grafisch ontwerpster
2007 - 2009 
Verantwoordelijk voor de eindcontrole voor druk-
werk, inclusief het onderhouden van persoonlijk 
contact met de verzender om eventueel beno-
digde wijzigingen aan de aangeleverde grafische 
bestanden door te nemen. Daarnaast het ontwer-
pen van vlaggen, strandvlaggen, banners en ander 
drukwerk op textiel en PVC.

Braseap
Stagiaire graficus en webdesigner
2004 - 2005
Het ontwerpen van posters en websites

Pirelli
Klantendienst medewerker
2000 - 2003
• Orderontvangst
• Technisch advies
• Telemarketing
• Back-up voor zowel de IT als de Logistiek  
managers

Sensormatic
Klantendienst medewerker voor het 
Verenigd Koninkrijk en Scandanavia
1999 - 2000
Orderontvangst
Opstellen van krediet-/debitnota’s
Technisch advies

Onderwijs
BRASEAP
Certificaat in infographie (2005)

Contact
mail@tarataylor.fr
+33 (0)7 83731305
+32 (0)479 055089
Woonachtig in  
Peyriac-Minervois, Frankrijk
Geboren in 1977

Technische 
vaardigheden
Illustrator
Photoshop
InDesign
HTML5 & CSS3
MS Word & Excel

Talen
Engels-Moedertaal
Nederlands - Vloeiend
Frans - Vloeiend

Nationaliteiten
Canadees - Belgisch

Ervaren (10+ jaar) Grafisch Ontwerpster 
Curriculum vitae - Tara Taylor

Ik ben een drietalige grafisch ontwerpster met een passie voor merkontwikkeling. Door mijn jarenlange 
ervaring als grafisch ontwerper en in de klantenservice kan ik een breed palet van diensten aanbieden, va-
riërend van het ontwerpen en realiseren van gedrukte en online marketingproducten tot het ontwikkelen 
van een uitgebreide marketing- en communicatiestrategie. De aard van mijn werk leent zich prima voor 
(online) samenwerken op afstand. Ik werk dan ook in principe vanuit zuid Frankrijk, maar ben uiteraard 
bereid om voor belangrijke meetings te reizen.

Gevelreclame voor winkels

Autobelettering

Web design 

Print ontwerp

Bekijk meer van mijn werk op tarataylor.fr


