
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Het faciliteren van creatieve 

of strategische processen, 

onderzoek doen, branding en 

marketing, het visualiseren en 

structureren van ideeën.  

Zo breng ik beweging 

Ik gebruik mijn creativiteit bij 

het onderzoeken van 

verschillende contexten, 

inzichten en perspectieven 

om zo samen met  

stakeholders tot nieuwe, 

concrete en duurzame 

oplossingen te komen.  
  

CV 
 

Tiffany Clein 
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28-05-1995 

tiffany@jongehonden.com 

06 13 22 85 65 
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Werkervaring 

Strategisch Ontwerper bij Caffe Inc.  
2020 – 2021 

Als onderdeel van mijn studie deed ik bij Caffe Inc. onderzoek naar de mogelijkheden om 

de circulaire producten van de beginnende startup op de markt te zetten, inclusief het 

uitdenken en visualiseren van deze strategie. Hiernaast heb ik mij bezig gehouden met 

het creëren van het merk en de visuele identiteit van Caffe Inc., middels het faciliteren 

van brainstormsessies en design workshops en co-creatie.  

Acquisitie bij de Studievereniging ID 
2018 – 2019 

Als commissielid Acquisitie was ik verantwoordelijk voor het benaderen en het 

binnenhalen van bedrijven voor de bedrijven beurs, een plek waar studenten en bedrijven 

elkaar kunnen ontmoeten.  

Acquisitie manager bij The Motown Movement 
2017 – 2018 

The Motown Movements is een stichting met als doel het toegankelijk maken van 

duurzaamheid voor huiseigenaren, te beginnen met de huiseigenaren in Detroit. Binnen 

deze studenten non-profit organisatie was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van 

sponsorships, materialen en geld om de continuïteit van het project te waarborgen.  

 

Opleidingen 

Master Strategic Product Design 
Technische Universiteit Delft, 2018 – 2021 

• Exchange semester: University of Sydney, Business school 

• Afstudeeronderzoek: Een go-to-market strategie voor de circulaire startup 

Caffe Inc.  

Bachelor Industrial Design Engineering 
Technische Universiteit Delft, 2014 – 2017 

• Minor: International Entrepreneurship and Development 

• Extra vakken: Ethiek, Intellectueel Eigendomsrecht 

 

Training 

Juniors Journey  
Jonge Honden Academie, 2022 – heden 

 

En ook 

Ervaren met Adobe programma’s 
InDesign, Illustrator en Photoshop 
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Referenties  

 

Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 

me even weten en dan link ik jullie.  

 

 Contactgegevens 
 

06 13 22 85 65 

tiffany@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

http://www.jongehonden.com/
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Hé hallo 
 
Mail ons 
info@jongehonden.com 
 
Bellen gaat sneller 
06 – 11 07 63 42 
 
Of bekijk 
www.jongehonden.com 
 
En volg ons 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 

Jonge Honden 

Berlijnplein 524 

3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  
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