
Avans Hogeschool   |   ‘s-Hertogenbosch
Communication & Multimedia Design (BSc)

2014 - heden

Fontys Hogescholen   |   Tilburg
Minor 360° Design 

2017 - 2018

Dendron College   |   Horst
Profi el Natuur & Techniek

2013 - 2014 havo
2009 - 2013 vwo

Vormgever / DTP-er   |   Zomerparkfeest Venlo
april 2018 - heden

UX Designer Graduati on Intern   |   Limburgs Museum
januari 2018  -  heden
Vanuit de afdeling marketing & communicatie de opdracht gekregen om de 
nieuwe propositie van het Limburgs Museum uit te dragen. Op zoek naar 
een nieuwe manier van branding voor de externe communicatie, en interne 
communicatie waar nodig. (Charlotte Janssen 077 352 2112)

Teamleider   |   Jan Linders
juni 2014  -  heden
Ik zorg ervoor dat het team goed functioneert. In de avonden ben ik 
het aanspreekpunt van de vulploeg en zorg voor de samenhang met 
andere afdelingen. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de hele 
winkel. Hiermee houd ik rekening met planning en inzet, samenwerking, 
persoonlijke groei en ontwikkeling van de mensen in het team. Tevens 
draag ik de verantwoordelijkheid voor de lokale Facebookpagina.
(Frank Voermans 077 467 0711)

Promoter / blogger / vlogger   |   Avans Hogeschool
september 2015  -  heden
Zorgen voor een goed verloop bij diverse activiteiten op school. Begeleiden 
van gasten tijdens workshops, het fi lmen van projecten, of helpen bij de op- 
en afbouw van evenementen. Tijdens open dagen ben ik het visitekaartje 
van mijn opleiding. Ik enthousiasmeer aankomende studenten en vertel ze 
alles over de opleiding Communication & Multimedia Design en studeren 
op Avans. Ik blog en vlog ook voor Avans zodat (aankomende) studenten 
een breder beeld van de opleiding kunnen krijgen. Dit is te zien op 
meikelemon.blogspot.nl

Promoter   |   Boost Group
juli 2017  -  september 2017

Design Intern   |   Studio Tast, rethinking educati on
augustus 2016  -  januari 2017
Een half jaar heb ik voltijd meegewerkt in dit bedrijf. Mijn werkzaamheden 
waren heel divers. Ik heb productfoto’s geschoten van de nieuwe Loep 
Toolkit en een usability-test ontwikkeld voor de website van dit product. 
De uitkomsten van de test daarna gestopt in een re-design van de website 
en dit deels geprogrammeerd. Een andere opdracht was om een planbord 
te ontwerpen voor in de studio. Om zo taken en werkzaamheden van alle 
medewerkers in beeld te hebben! Verder ben ik ook betrokken geweest om 
mensen enthousiast te maken met het verhaal van Studio Tast op de Dutch 
Design Week in Eindhoven en de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in 
Utrecht. (Mitchell Jacobs 06 21 48 46 22)

Medewerkster events   |   24/7 Horecapersoneel
juli 2016  -  september 2016

Medewerkster tuinier   |   Paul van der Hulst Rozen bv.
april 2011  -  augustus 2014

Medewerkster verspreiding   |   Drukkerij Engelen bv.
oktober 2010  -  april 2011

Commissielid acti viteiten groep 1-4   |   KVW Joepie
februari 2018 - heden

Commissielid PR   |   Studievereniging Uerius-Brabus
januari 2016 - september 2016

Groepsbegeleider   |   KVW Joepie
augustus 2010 - augustus 2014

Blaktdijk 67
5975NE Sevenum

meikelemon.com
info@meikelemon.com

06 11 82 17 28

W E R K E R V A R I N G

V R I J W I L L I G E R S W E R K

S C H O L I N G

Typecursus
Agressie, diefstal- & overvalpreventie

BHV cursus 
Praktisch functioneel leiding geven

C U R S U S

Nederlands
Engels

Illustrator | InDesign, 
Photoshop | Offi ce Pakket

teamwork | creativiteit
zelfrefl ectie | plannen

S K I L L S

Ik dans wekelijks en struin graag 
rommelmarkten af. Ben een 

grootverbruiker van koffi e en waterverf. 
Mijn grootste droom is een eigen 

stationery collectie. 


