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Hello.
Vaard*gheden

Aanpakkende houding
Ik heb veel energie en passie voor m!n werk. Ik los problemen graag pro-actief op en 
laat taken liever niet te lang liggen. Ik neem gemakkel!k initiatief en herken snel 
kansen of eventuele knelpunten. 

Betrouwbaar en verantwoordel!k
Ik voel m! snel verantwoordel!k voor m!n werk en ben graag betrokken met m!n 
collega’s. Ik maak graag duidel!ke (haalbare) afspraken, en vind het belangr!k dat ik 
een goede b!drage kan leveren binnen een team. 

Teamplayer
Als ik even niet zo snel een oplossing weet voor een probleem, vind ik het fijn om te 
kunnen sparren met collega’s. Ik vind het belangr!k dat iedereen zich op z!n gemak 
voelt en kan werken naar z!n of haar kwaliteiten, om zo het beste te halen uit een team.   
Ik kan gemakkel!k flexibel werken en vind het geen probleem om soms ergens meer 
moeite voor te doen.

Communicatief
Communicatie is key. Ik vind het mooi om een ander centraal te zetten en om goed te 
luisteren naar wat een bepaalde doelgroep nodig heeft. Voor ik een beslissing maak, 
wil ik graag alle opties overwogen hebben en duidel!ke verwachtingen stellen b! alle 
part!en. Omdat ik vaak enthousiast en expressief over kom, is het voor m! gemakkel!k 
om contact te maken met anderen en om sterke relaties te vormen. 



Educat'e

Werkervar'ng

Hogeschool van Amsterdam, Noord Holland, Amsterdam
Bachelor Communication and Multimedia Design, 9/10
Specialisatie: User Research, Design Thinking and Doing, UX Design, 
Behavioural Design, Human Centered Design

Gradient, Noord Holland, Amsterdam
UX Designer and User Researcher 
Ik deed onderzoek naar verschillende communicatiemiddelen en gaf 
opdrachtgevers (aan de hand van een prototype of ontwerp) een passend advies 
in hoe ze hun klantcommunicatie of website konden verbeteren. 

2018 - 2019

2015 - 2019

Cobra Systems, Noord Holland, Zaandam
UX Designer 
Als UX designer ben ik verantwoordel!k voor het ontwerpen van digitale 
producten die passen b! de wensen van de betrokken stakeholders. 

2017 - 2018

PostNL, Zuid Holland, Den Haag 
UX Designer 
T!dens m!n stage b! PostNL mocht ik het interface ontwerpen van de Post 
Brieven Automaat. De PBA is een machine waar postbodes pakketjes in kunnen 
leggen, die omwonenden met een ophaalcode kunnen ophalen. Op deze manier 
kunnen post bezorgers meer pakketjes in een kortere t!d bezorgen, en is er 
minder verkeer in de stad. 

2017 - 2017

Freelance designer, Melbourne, NSW Australia
UX Designer - User Researcher
M!n expertise als freelance designer ligt vooral b! User reseach. Zo deed ik 
onderzoek naar hoe bepaalde producten en concepten verbeterd konden worden 
en gaf daarvoor een passend advies aan de klant. 
Daarnaast hiel ik m! bezig met branding en het ontwerpen van logo’s.

2019 - 2022

Webhelp, project Signify van Philips Lissabon, Portugal
Technical support agent, B2B
Ik geef advies (‘troubleshooting’) aan mensen die technische problemen 
ondervinden met hun Philips producten. Daarnaast help ik de professionle 
klanten van Philips met hun bestellingen en installaties.  Het belangr!kste 
onderdeel van m!n werk is balans vinden tussen sociale vaardigheden, moeil!ke 
beslissingen maken en instructies duidel!k communiceren. 

2022 - 

Curr'culum v'tae



Contact

https://www.sophieanne.nl/

+31 6 36 491 951 (Nederland)
+61 420 490 115 (Australië)

sophie.pe!nenburg1512@gmail.com


