
Profiel 

31 jaar jong en grafisch ontwerper van opleiding en een groeiende passie voor 
videografie. Vanaf 2014 tot en met 2019 is grafisch ontwerpen het (loopbaan)
pad dat ik bewandelde. De voorbij 2,5 jaar ben ik eveneens met veel plezier 
een avontuur aangegaan als event manager bij het internationaal golftoernooi 
de ‘Belgian Knockout’. Alleen al in het eerste jaar trok het toernooi 18.000 
bezoekers en werd dit door 300 miljoen mensen wereldwijd live bekeken. Tijdens 
deze periode werden naast mijn grafische vaardigheden, ook mijn organiserende 
en coördinerende vaardigheden enorm versterkt en groeide gelijk mijn liefde 
voor video maken en bewerken.  

Nu is het zo dat ik op een punt in mijn leven gekomen ben waar ik durf te kiezen 
in de richting van mijn passie en dit is video. Doorheen mijn korte en krachtige 
carrière heb ik de mogelijkheid gehad om enkele shoots te organiseren en 
uiteindelijk ook video’s te bewerken. Ik ben klaar om van deze passie mijn 
beroep te maken en kijk uit mijn technische kennis verder uit te breiden. 

Ervaring

VIDEOGRAAF 2017 - 2019 

Doorheen mijn loopbaan als grafisch ontwerper en event manager ben ik in 
meerdere producties betrokken geweest. Dit zowel in pre- als postproductie in 
introductie en entertainment video’s. Voor een overzicht van deze realisaties 
kan je terecht op mijn website www.celinejacobs.com

De vaardigheden die ik heb opgedaan binnen dit traject zijn;
• Pre-productie: Conceptdesign, scenario, copywriting, props,

location hunting, Art direction
• Productie: Regie, Hulp op set
• Post- Productie: Montage, Muziek en geluid, Titel design,

Grafisch ontwerp

Van de Wervestraat 

8 - bus 4 

2060 Antwerpen 

M. +32 483 14 98 65

@.    info@celinejacobs.com

W. www.celinejacobs.com

Programma’s

Premiere Pro - Goed 
Photoshop - Zeer goed 

Indesign - Zeer goed

Illustrator - Zeer goed 

Wordpress - goed

Talen

Nederlands - Moedertaal 

Engels - Zeer goed 

Frans - Basis

CELINE 
JACOBS  
Videograaf

Opleiding

2012 - 2013   

Producer Digital Media 

Thomas More - Mechelen

2011 - 2012   

Master in the Arts 

Sint Lucas - Antwerpen

2007 - 2011   

Bachelor Graphic Design 

Sint Lucas - Antwerpen

www.celinejacobs.com
www.celinejacobs.com
mailto:info@celinejacobs.com


EVENT MANAGER - FREELANCE                                 2017 - 2020 
 
De Belgian Knockout is een internationaal golftoernooi waar 144 van 
wereld’s beste spelers aan deelnemer. Het event maakt deel uit van de 
European Tour en wordt uitgezonden in meer dan 30 landen. 
De vaardigheden die ik heb opgedaan binnen dit traject zijn planmatig 
en coördinerend maar ook sociaal van aard.

Als event manager van dit prestigieuze event, stond ik in voor;
• Het maken van de promotionele video bij het aankondigen van het  
       event en de aftermovie;
• het bespreken en verzorgen van de noden van de sponsors; 
• het uitdenken en coördineren van de aankleding (meubilair,   
       verlichting, tijdelijke kantoorinrichtingen) van de verschillende  
       vaste en losse structuren;
• het afstemmen van de veiligheidsvoorschriften met de gemeente  
       en hulpdiensten;
• het bedenken en uitvoeren van promotie- en marketingactiviteiten;
• het organiseren en begeleiden van logement en transport  
       voor deelnemers.
 
Werkgevers: Belgian Knockout, PietersProductions

GRAFISCH VORMGEVER                                                    2013 - 2019
 
Als grafisch ontwerper ontwierp ik zowel voor print als voor web.
 
Ik maakte kennis met:
• Het opzetten van online en offline marketingcampagnes;
• het verwerken van content voor website en nieuwbrieven;
• het uitdenken en ontwerpen van brand identities.

Werkgevers: PietersProductions (Belgian Knockout) - OWOW -  
MediaComm




