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USER EXPERIENCE DESIGNER

GRAFISCH DESIGNER

MEDE-EIGENAAR CREATIVE AGENCY

Woonadres

Emailadres

Geboortedatum

Nationaliteit

BEKIJK PORTFOLIO

Creatief, avontuurlijk en benieuwd naar het onbekende. Een uitdaging ga ik niet uit de 

weg. Ik werk proactief en analytisch. Mijn kernwaarden zijn:

Wees avontuurlijk en ruimdenkend.

Blijf een honger naar meer houden; denk niet alles te weten.

Denk in oplossingen, niet in problemen.

Leer van elke ervaring.

Bekijk zaken ook vanuit een andere perspectief.

YOUR USER EXPERIENCE HERO

Happy Italy | Dordrecht | juli 2020 - heden

Monac Media | Dongen | 2015 - 2019

Hans Anders | Gorinchem | 2019 - 2020

Bij Hans Anders ben ik aan de slag gegaan als allround grafisch designer. Hier 

was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen van de campagnes, voor zowel print 

als in digitale middelen. Van het maken van o.a. POS materiaal, productfotografie, 

animaties voor op schermen, social Ads en google Ads.

Kuifeend 46, 4872 SE Etten-Leur
Bij Happy Italy ben ik de hoofd verantwoordelijke om het idee van een app visueel te 

maken met een user centered approach. Er was geen app en aan mij was de vraag 

voorgelegd hoe we de klantenloyaliteit kunnen versterken met een app. Middels de 

Design Thinking methode ben ik complexe vraagstukken van gasten en stakeholders 

inzichtelijk gaan maken. Met de input vanuit de gasten en stakeholders worden er 

user persona’s en customer journeys in kaart gebracht. Vanuit daar wordt een user 

flow gemaakt waarna concepten ontwikkeld door middel van wireframing. Na testen 

wordt dit verwerkt in mockups met als vervolgstap klikbare prototypen. Met een 

select groep testers nemen we dit op de proef om verbeterpunten te vinden. Door 

de user research verzamelen we klantendata waarmee we de app continu kunnen 

verbeteren.

Branding, content creatie en digitale marketing voor mkb’ers. Wij onderzoeken en 

zoeken  de essentie van je merk en identiteit en vertalen dit naar visuele content in 

vormen als:

 Branding & design

 Fotografie

 Videografie

 Website

Met de branding & content krijg je als merk je een eigen unieke identiteit, waarmee je  

jouw doelgroep bereikt en bind tot je service, product of dienst.

MUSA BAYSAN

Marketing & Communicatie

CURIO (voorheen ROC West-Brabant)

Breda

2010 - 2013 | BEHAALD

MBO 4

HBO
Communicatie & Multimedia Design

Avans Hogeschool

‘s-Hertogenbosch

2013 - 2019 | BEHAALD

MINOR: Innovation & Creativity
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BEKIJK PORTFOLIO

MUSA BAYSAN

Goed

TALEN
Nederlands
Uitstekend

Engels

Turks

Uitstekend

PORTFOLIO

SOCIAL  MEDIA

RIJBEWIJS

Website

LinkedIn

Bezit van een rijbewijs

Bezit van een eigen auto

www.musabaysan.nl

linkedin.com/in/musabaysan

Ja

Ja

Facebook
facebook.com/musa.baysan91

Instagram
instagram.com/m.bsn91

FotografieMountainbiken Reizen Muziek Simulatie racen

I N T E R E S S E S  &  H O B B Y ' S

R E F E R E N T I E S

TECHNISCHE VAARDIGHEDENPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
• Mensgericht leiderschap

• Kwaliteitsgericht

• Denken in oplossingen

• Conflictoplossing

• Mindfulness

• Adobe Creative Cloud

• User Research

• After Effects

• Wireframing

• UI & UX

• HTML | CSS | Javascript

• Javascript

• Sketch | Adobe XD | Figma

• Prototyping

• Agile & Scrum
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FREELANCE DESIGN PROJECT
ING bank & Buutvrij for life agency | Amsterdam | Juli 2018 - augsutus 2018

ING & Buutvrij hebben getalenteerde designers 1 maand lang de opdracht gegeven 

om voor nieuwe zakelijke klanten bij ING een logo te ontwerpen. Een nieuwe klant wie 

een zakelijke rekening aansluit, kan ervoor kiezen om een logo te laten ontwerpen. 

Met een vragenlijst wordt het voor ons duidelijk wie zij zijn en waarvoor het gebruikt 

gaat worden. Zo wordt er een logo gemaakt waarmee een zakelijke klant aan de slag 

kan gaan.

SALES REPRESENTATIVE
Hamilton Bright | Sneek | 2013 - 2019

Merkactivaties voor A merken als Samsung en HP. Het doel was om nieuwe producten 

en diensten onder de aandacht te brengen en om het verkoop te stimuleren van de 

nieuwe producten en diensten.

Ook was het van belang dat de representativiteit correct was op de winkelvloer en om 

nieuwe ideeën te bedenken/uitvoeren om het nog aantrekkelijker te maken voor de 

klanten.

Beschikbaar op aanvraag.
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