
SKILLS SOFTWARE

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Branding

Logo ontwerp

DTP

Adobe Lightroom

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Fotografie

Illustratie

Animatie

Wordpress

ProCreate

Logic Pro x

OPLEIDINGEN

Ik ben voortdurend bezig mijzelf nieuwe vaardigheden aan te leren.

Fotografie opleiding waar ik de technische kant van het fotograferen heb geleerd.

Bachelor opleiding aan de kunstacademie met een sterke focus op conceptontwikkeling: 

‘Welke boodschap vertel je en waarom?’ 

Waar tekenen en muziek mijn favoriete vakken waren. 

WERK ERVARING

FREELANCE 
2012 - heden

Een aantal klanten voor wie ik opdrachten heb uitgevoerd: Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, Kwintessens, de Vrije Universiteit, Edwin van der Sar-foundation, 

RGA-emea, SPACES, Mr. NG Piersonfonds, Hogeschool van Amsterdam, Radar Advies, Het 

Tropenmuseum, Nationaal Comite 4&5 mei, AMC, Right to Play, e.a. 

DEPONTI 
2019 - 2020

Als vast onderdeel van het marketingteam nam ik al het grafisch ontwerp voor mijn rekening. 

Ik heb verschillend drukwerk opgemaakt en een website ontworpen die gebouwd is door 

een web developer waarmee ik samenwerk.

SPACES
2014 - 2018

VINK ACADEMY
2014 

ONLINE CURSUSSEN
2012 - heden

Ik was verantwoordelijk voor alle event-, product-, interieur- en portretfotografie. Ik heb 

meerdere videoproducties gemaakt en kon de grafisch ontwerper vaak ondersteunen met 

grafische werkzaamheden en illustraties.

UNLIMITED LABEL
2015 - 2016

HKU | Graphic Design 
2009 - 2012

VOSSIUS GYMNASIUM
(N&G profiel)
2000 - 2006

Ik was de vaste fotograaf voor de interieur- en productfotografie van de horecagelegenheden 

Vondelpark 3, Esprit Cafe, Jackson Dubois en Strand Zuid in Amsterdam.

HALLO!

Ik ben Saar Koopman, een veelzijdige ontwerper met een conceptuele achtergrond en oog 

voor detail. Mijn taak is om het concept, de esthetica en de functie van een ontwerp bij elkaar 

te brengen en mijn doel is om mijn opdrachtgevers te enthousiasmeren en mijn werk aan te 

laten sluiten bij hun wensen. Vanwege mijn brede interesse heb ik mij ontwikkeld in meerdere 

disciplines waaronder fotografie, film, animatie, muziek, sound-design en natuurlijk het grafisch 

ontwerpen zelf. 

www.saarkoopman.com info@saarkoopman.com 0630069729

SAAR KOOPMAN
Grafisch ontwerp en fotografie


