
LOOPBAAN

Undisputed

Instore Outfitters

Boothill Saloon Amersfoort

Hop Producties

V&D Amersfoort

Theater Cafe de Lieve Vrouw

Speciaal bier cafe ‘t Witte Konijn

Camping Kallumaan

NS Retail - Julia’s Pasta

Eigenaresse
Lisa Bast

Studio DRIFT

Vintage Road Trips

Lisa Bast

“People who are 
different are able 
to be original. 

They have 
motivation”

   
- Jim Carrey

        “Als creatieve harde werkster ben ik op 
zoek naar vernieuwing en afwisseling dit vind ik 
momenteel in het runnen van mijn eigen bedrijf. 
Hier creëer ik ruimtelijke kunst; licht installaties, 
abstracte sculpturen en belevingen. Ik hou er 
van om met mijn handen bezig te zijn maar mijn 
hoofd denkt ook graag mee. 

In situaties ben ik vaak rustiger dan heel uitge-
sproken op de voorgrond aanwezig, totdat ik je 
beter leer kennen. Als een echt gevoelsmens kan 
ik ruimtes en sferen goed aanvoelen en ga vaak 
intuïtief te werk. Daarom weet ik mij als kame-
leon in werkprocessen en verschillende situaties 
goed aan te passen.”

Linkshandige met twee rechterhanden

Amersfoort
21-02-1995

06 21 43 26 13
lisabast@live.nl

www.lisabast.com
Rijbewijs  B

Horeca 

Verkoopmedewerkster

Gastvrouw

Productie 

HOBBy’s

Alles wat met gezelligheid, samenhorigheid en cultuur te 
maken heeft. 
Dansen met vrienden op feesten, muziek ontdekken en 
delen, kaas eten en wijn drinken, achter een hockey bal 
aan rennen en mezelf laten meevoeren in kunst. 

Op deze tijdelijke Pop-Up camping heb ik verschil-
lende functies bekleed binnen de horeca.

Ruimtelijk Kunstenaar
Maken, verkopen en verhuur van kunst, lichtobjec-
ten en meubels. 

Productie van het product Dandelight
Inzetbaar binnen horeca en (festival) productie

Bij deze sportschool staat hospitality hoog in het 
vaandel. Als gastvrouw zorgde ik er voor dat elke 
member zich op zijn gemak voelde.

Binnen Instore Outfitters was ik voornamelijk projectmatig 
uitvoerend werkzaam. In verschillende steden in winkel-
centra (binnen en buiten) voorzien van kerstverlichting. 

VRT verhuurt oldtimers aan bedrijven en particulie-
ren. Mijn aandeel binnen het bedrijf was het op-
stellen van huurcontracten, het wagenpark netjes 
houden en zorgen dat de gasten binnen komen met 
een glimlach en weg gaan met een grotere glimlach.

EigENscHAPPEN

Teamplayer
Creatief
Flexibel
Eerlijk

studiEs VAArdigHEdEN

Microsoft Office

Adobe Illustrator 

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Fotografie 

Vectorworks 

Cinema 4D

Hout bewerking

Metaal bewerking

MAVO de Amersfoortse Berg 

Nimeto Utrecht

Hogeschool van de Kunsten Utrecht2016 - 2020

2011 - 2015

2007 - 2011

stAgEs

ID&T
Creatieve productie;
Voor de festivals Amsterdam Open Air en 
Festival Macumba. Deze functie omvatte; concept uitwer-
king, vrijwilligers aansturen, contact onderhouden met 
creatieve partijen, budgetten bijhouden en productioneel 
werk op locatie en voor productie (draaiboeken). 

Personal assistant
Sepehr is fashion designer met een eigen merk. Tijdens 
deze stage heb ik hem ondersteund bij het organiseren 
van zijn nieuwe mode show. 

Sepehr Maghsoudi

Mode styling op fotoshoots voor een online webshop.

Locals United

Meeloopstage in de Visual Merchandising en etaleren.

Gant

Behaald Bachelor Design
 Spatial Design 

Behaald MBO niveau 4
Ruimtelijke Presentatie en Communicatie
 retail, standbouw en grafische vormgeving

Nimeto
2011 - 2015

HKU Design
2019

tALEN
Nederlands

Engels 

Duits

Nieuwsgierig
Sensitief
Praktisch 
Leergierig

Niet Niks
Project manager, creatieve productie op festivals 

https://www.undisputed.com
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