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Curriculum Vitae

|  Werkervaring en stages  |

2014-  C.D.C - projectondersteuning

2013-  La Fabrika: bediende: interieurontwerp, verkoop & administratie

2012-2013 Bureau Bouwtechniek (projectopvolging en expertise): bediende: projectopvolging
  detail:
  *assistent projectleider: Ecologische passiefschool ‘Emile Bockstael, Brussel
  *asistent projectleider: cinema met 4 zalen, een brasserie en een kunstencentrum, Phenix5,   
  Charleroi

2001- 2012 Ethnicraft NV (producent-verdeler van massief houten meubilair op Internationaal niveau):  
  bediende: project-, beurzen- en showroom verantwoordelijke , evenals verantwoordelijk voor  
  alle photoshoots (produktfoto’s en sfeerbeelden ), coördinatie en uitvoering marketing & com 
  municatie.
  detail:
  *beurzen: ontwerp, styling van stand (300m²)& complete organisatie (administratief en 
  operationeel) van deelname voor ondermeer M&O, Imm Cologne, Birmingham,Valencia,   
  Madrid, Verona. 
  Ontwerp, styling en deels organisatie Singapore Furniture Fair.
  *showroom & shop-in-shop: ontwerp, styling & complete organisatie voor showrooms België  
  en Frankrijk.
  Ontwerp ruimte-meubel inplanting winkelruimten; België, Frankrijk, Engeland, etc.
  Branding & communicatie; verantwoordelijk voor organisatie en styling photoshoots, mede-
  verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie communicatietools (catalogen, website, publiciteit,  
  events)
  *Projecten: opvolging en realisatie projecten horeca, ontwerp en realisatie winkelruimte Porte  
  d’Orient, Charleroi.
 
2000-2001  Homestore (interieurdecoratie ): bediende

1999   Emente NV (verf en decoratie): bediende

1998   Bamboo (kledingzaak): bediende (vakantiewerk)

1996   Mc Donald: bediende (vakantiewerk)

1995  Miss Polly (kledingzaak, Scapa): bediende (vakantiewerk)

|  Persoonlijke gegevens  |

Naam:  Caroline De Ceunynck
Adres:   Niellonstraat 24, 2600 Berchem
Mobiel:  +32(0)496 95 10 11 
E-mail:  info@carolinedeceunynck.be
Geboren:  Wilrijk, 16 juli 1977
Nationaliteit:  Belg
Burgerlijke staat:  gehuwd



|  Opleiding  |

2013 Opleiding Autocad 2D aan het vormingscentrum Syntra

2002 °Opleiding “Quark Xpress basis” aan het vormingscentrum Cevora
 °Opleiding “Dreamweaver basis” aan het vormingscentrum Cevora

2000	 °Fotografiecursus	aan	het	Museum	voor	Fotografie
	 °3	maanden	talencursus	Firenze-Italië,	Certificato	della	lingua	italiana	aan	het	Centro	Linguisti	 	
 co Italiano Dante Alighieri, Firenze.

1998 Diploma basisopleiding van twee cycli van academisch niveau 
 Kandidatuur Departement Architectuur, Studiegebied architectuur, Opleiding architectuur   
 aan de Hogeschool Antwerpen

1989-1995 Humaniora, Economie-Wiskunde aan het Instituut Dames van het Christelijk 
  Onderwijs te Antwerpen

|  Talenkennis  |

Nederlands: moedertaal

Frans:  perfect lees-, schrijf- en spreekvaardig, mede doordat Frans mijn tweede moedertaal is en door  
  het dagdagelijks gebruik in mijn huidige job

Engels:  perfect lees-, schrijf-, en spreekvaardig, eveneens mede door het dagdagelijks gebruik in mijn  
  huidige functie 

Italiaans: lees-, schrijf- en spreekvaardig

Duits:  goede noties lezen en schrijven 

|  PC-vaardigheden  |

Microsoft	office,	Autocad	2D	,	Rhino	(basiskennis),	Dreamweaver	(basiskennis),	Photoshop,	Quark	Xpress,	
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Pagemaker (basiskennis).
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