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PROFIEL

Melvin heeft zich al van jongs af aan laten inspireren door de impact die communicatie en design hebben op onze dagelijkse
omgeving. Over de jaren heen heeft hij dan ook een sterk oog voor grafisch design ontwikkeld. In combinatie met zijn sterke
communicatie- en management skills resulteert zijn werk in een waardevolle bijdrage bij de realisatie van projecten. Hij kan
goed zelfsturend te werk gaan en beschikt over organiserend vermogen. Melvin is enthousiast en leergierig, wanneer er iets
nieuws op zijn pad komt grijpt hij deze kans met volle passie. Sinds 2017 richt Melvin zich actief op de duurzaamheidssector.
Zijn interesse naar een duurzame toekomst begon op het gebied van media consultancy in Dubai. Hier heeft hij onder
andere projectmanagement uitgevoerd voor het maken van een documentaire op het gebied van duurzaamheid. Dit wekte
zijn interesse en heeft ertoe geleid dat hij zich bij DBV ook op de inhoudelijke kant is gaan richten. Binnen het uitvoeren van
zijn werkzaamheden zijn eigenschappen, zoals: creativiteit, betrokkenheid en daadkracht belangrijke waarden voor hem.

PROFESSIONELE WERKERVARING

OPLEIDINGEN
• Bachelor Communication & Multimedia Design
HAN University of applied sciences
• Anglia Certificate of English ESOL International
• Projectmanagement (DBV)

Driven by Values
08/2018 - heden

Communicatie, marketing.
In deze periode heeft Melvin zich gericht
op het organiseren van de vernieuwde
DBV-website, het co-creëren van content
met collega’s en het organiseren van
brainstormsessies. Daarnaast heeft
hij in tal van DBV projecten inhoud
georganiseerd, content geredigeerd en
documenten vorm gegeven.

EXPERTISEGEBIEDEN
• Co-creatie
• Customer relationship management
• Energietransitie
• Grafisch design
• Interne en externe communicatie
• Online marketing

Driven by Values

• Projectmanagement

02/2018 - 07/2018

• Stakeholderassessment en -management
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Afstudeerproject Communicatie
Interne en externe communicatie
Tijdens het afstudeerproject heeft
Melvin zich gericht op het onderzoeken
van de communicatie procedures en
kennisuitwisseling binnen DBV. Op
basis van zijn onderzoek heeft hij een
gedragen advies uitgebracht richting het
managementteam.

TALEN
Taal

Communicatie en duurzaamheids
consultant

CityFilm Media
Consultancy LLC Dubai
01/2017 - 02/2018

REFERENTIES
Referenties op aanvraag

Mediaconsultant & Projectmanager
Communicatie en marketingstrategieën
Als media consultant heeft Melvin zich gefocust op het managen van producties in
de vorm van documentaires op het gebied
van toerisme, business en duurzaamheid
in Dubai, VAE.

HAN University of
Applied Sciences

Student-assistent - internationale
studenten

02/2015 - 06/2017

Begeleiden, vertalen, informeren
Als student-assistent heeft Melvin
studenten uit het buitenland kennis laten
maken met de HAN en ervoor gezorgd
dat iedereen toegang had tot de juiste
Engelstalige documenten.
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