
2016- heden 
Studio Pien- Eigenaar Creatief Directeur
Diverse freelance werkzaamheden, waaonder :
• Kitsch Kitchen:
   ontwerpen van all-over prints, productontwerp.
   styling/concept fotografie voor catalogus
• New Edition Home
   styling/concept fotografie voor catalogus
• Pip Studio Amsterdam
   Verantwoordelijk voor alle social media; concept en fotografie van content voor Instagram, Facebook en nieuwsbrieven.
   Styling/visual merchandise van stands voor beurzen (waaronder Maison et Objet, Paris)

2008 okt. - 2016 sept.
Pip Studio Amsterdam - Senior Designer

werkzaamheden:
• Bedenken en bewaken van seizoens-mood/trend
• Collectie-opbouw, ontwerpen en begeleiden gehele proces van: 
    home-accessoires, beddengoed, behang, porcelein, stationery 
• Dessins en graphics ontwerpen, fotografische prints en kleurgescheiden all-overs 
• Concept en grafisch vormgeving voor alle brochures van de collecties binnen Pip Studio
• Studio manager en rechterhand van Creatief Directeur

• Styling & concept van fotoshoots
• Ontwerpen, visual merchandise en project manager van stands voor beurzen (waaronder Maison et Objet, Paris)
• Verantwoordelijk voor alle social media; concept en fotografie van content voor Instagram, Facebook en nieuwsbrieven.

2007 mei- 2008 okt. 
hAAi ontwerpburo te Rotterdam - Grafisch Ontwerper

werkzaamheden:
• Ontwerpen van huisstijllen
• Concepten en grafisch vormgeven voor jaarverslagen

2005  Stage bij Paregos te Zweden (Skeleftea en Stockholm) 
Digitaal-media bedrijf, Assistent Art-Director

2000-2001 Stage bij Wehkamp te Zwolle
Afdeling special Media, DTP en Ontwerp 

2002-2006 - Design Academy Eindhoven (Afdeling: Man and Communication)
1997-2001 - Grafisch Lyceum Zwolle
1990-1996 - Thij College Oldenzaal HAVO 

Software
Adobe Creative Suite - Photoshop, Illustrator, Indesign
Microsoft Office - Word, Excel, Outlook
Pen en papier

Talen
Nederlands, Engels en Duits

PROFIEL PIEN

Pien Essink
van Karnebeekstraat 93, Zwolle
pien.essink@gmail.com
06 2426 7051
08-08-1979
instagram.com/studio_pien/ 
pinterest.com/piendakees/

WERKERVARING

OPLEIDING

VAARDIGHEDEN

Als je aan Pien denkt, denk je aan een enthousiast, open en gedreven persoon met een scherp oog voor detail en styling 
met een vleugje humor. Met 7 jaar ervaring in het ontwerpen en uitwerken van dessins en graphics heb ik mij ook sterk 
ontwikkeld als merk bouwer -en bewaker. Ik creëer en bescherm het DNA van het merk. Ik bedenk, ontwerp en ben 
eindverantwoordelijk voor collecties, maar ook huiststijltrajecten.


