roser
chillón
costa
dissenyadora gràfica
il·lustradora
MAQUETADORA
20 anys d’experiència
passió per la meva feina
versàtil i eficient

dades PERSONALS
data de naixement

21 de desembre de 1978.
lloc de naixement

Cornellà de Llobregat (Barcelona)
lloc de residència

l’Hospitalet de Llobregat

dades
acadèmiques
1992-1997
FPII Arts
Gràfiques
a Escoles
Professionals
Salesianes de
Sarrià
Tècnica
especialista en
Arts Gràfiques
Preimpressió

1998-2000
Cicle Formatiu
de Grau Superior
en Gràfica
Publicitària
Escola Groc
Tècnica Superior
en Arts Aplicades i
Disseny

telèfon

649 185 071
correu electrònic

info@roserchillon.com
pàgina web

www.roserchillon.com
altres dades d’interès:

Permís de conduir B i cotxe propi.

2006
Assignatura d’Art
Digital
UOC
Ateneu
Universitari

Experiència Professional

Coneixements Software

2015
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (secció d’imatge)
Oficial de 2a de Pre-impressió. Suplències.
Tasques: Disseny de presentacions comercials,
retoc d’imatge, fotomecànica, maquetació,
producció i pdfs.

Adobe: PhotoShop, Illustrator,
InDesign, Flash, DreamWeaver,
InCopy
QuarkXPress
Microsoft Office
iWeb, iMovie...
Desenvolupament Web: HTML,
CSS, WordPress, PrestaShop.

2014-15
Durant aquest temps he estat col·laborant amb
companys de professió, he seguit aportant solucions
gràfiques a antics clients i també he estat treballant
en projectes il·lustrats i fotografia.
2009-2013
CHILLÓN ART! Vaig obrir el meu estudi de disseny.
Disseny gràfic, maquetació, disseny web,
il·lustració, retrats i fotografia de producte,
impressió digital, plotter i làser. Acabats i arts finals.
Clients: Edhasa, DeVecchi Ediciones, Nova
Consulting, CoopDeMà...
2000-2009
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (secció d’imatge).
Oficial de 2a de Pre-impressió
Tasques: Retoc d’Imatge, fotomecànica,
maquetació, pdfs.
1997-2000
COPY-DUPLO copisteria impressió digital.
Dissenyadora Gràfica.
Tasques: Cartellisme, Impressió digital, plotters,
plànols, acabats i llaminats, maquetació i disseny
flyers, sobres, targetes.
1996-1997
AGFA Gevaert pràctiques en pre-impressió.
Tasques: Fotolits, cromalins, reparació
d’escànners, autoedició, atenció al client.

IDIOMES
Català i Castellà natius
Anglès intermediate

Competències
Sóc una dissenyadora molt versàtil,
responsable, implicada i amant de
les coses ben fetes. Em caracteritza
el meu caràcter afable i la meva
capacitat d’adaptació, m’agrada
treballar en equip i valoro i aprenc
del que aporta cadascú. Sóc una
apassionada del disseny i les arts
plàstiques i gaudeixo treballant en el
que m’agrada.
Més informació:

htpp://www.roserchillon.com

https://www.linkedin.com/in/roserchillon

