Vera Lange

Interaction Designer

Personalia

Contact

Geboortedatum & -plaats
17-1-1994 in Weißenfels,
Duitsland

t: 06-13 42 28 22
e: LangeVera94@gmail.com

Portfolio
nl.linkedin.com/in/veralange
www.veralange.com

O P L EI D IN G EN & C u r s u s s e n
Communication & Multimedia Design

Sinds februari 2014 volg ik de opleiding CMD op de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na het behalen
van de Propedeuse heb ik gekozen om het profiel
Interaction Design te volgen. Het creëren van interacties
tussen mens en technologie is iets wat mij echt
fascineert, en deze opleiding geeft me de nodige tools
en kennis om hiermee aan de slag te kunnen.

Natuur- en Sterrenkunde

Ik wist altijd al dat ik of iets met natuurkunde of met
ontwerp wilde doen. In 2013 koos ik dus voor een studie
natuur- en sterrenkunde. Dat was een fascinerende
ervaring. Hoewel mijn cijfers goed waren en ik veel heb
geleerd, herkende ik, dat ik een nog grotere passie had
voor design.

Taalcursus Nederlands

Intensieve taalcursus Nederlands bij Radboud in’to
Languages gedurende 5 weken

Abitur (focus Design)

2010 - 2013
Richard-Fehrenbach Technisches
Gymnasium,
Diploma behaald in 2013
(1,4 Duits cijfersysteem)

Het Abitur is vergelijkbaar met het Nederlandse
VWO-diploma. Door mijn keuze voor het profiel
Design heb ik mijn liefde voor ontwerp kunnen
ontdekken. Ik verkreeg de nodige kennis om met o.a.
typografie, animaties, printwerk, industrieel design en
conceptontwikkeling te kunnen werken.

Mittlere Reife (vergelijkbaar met HAVO)

-

feb 2014 - heden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Propedeuse behaald in 2015
Diploma te behalen in februari 2018

sep 2013- nov 2013
Radboud Universiteit

juli 2013- aug 2013
Radboud in’to Languages,
Diploma NT2 (Niveau B2)

2006 - 2010
Wenzinger Realschule
Diploma behaald in 2010

Vera Lange

Interaction Designer

Tools

Va a r d i g h e d e n
Interviews & Surveys
Business Model Canvas

research

Personas
Customer Journey

Photoshop

InDesign

Illustrator

Adobe Flash

UXPin

inVision

HTML 5

CSS 3

Javascript

Sketching

MailChimp

Co-creation & Cultural probes

Sketching
Prototyping

Design

Typography
Web & Apps
Writing

Heuristic evaluation
Cognitive walkthrough

usability

User test
Card sorting

H o b b i e s & V r i j w i ll i g e r s w e r k

Teamwork

Personal
skills

Planning
Attention to detail

Artistle
(DeviantArt)
Oprichter

DeviantArt
Actief lid

InternationalFAQ
(DeviantArt)
Vertaler &
Admin

Lezen
Fictie- en
vakliteratuur

Dieren
Vrijwilliger bij
dierenasiel tot
eind 2013

StackExchange
Actief lid

Organisation
Lateral thinking

