Mike van der Meulen

Mijn naam is Mike van der Meulen, 24 jaar, uit Huizen. Hoewel ze vrij weinig met elkaar te maken
hebben zijn programmeren en radiomaken mijn twee grootste passies. Afgelopen jaar ben ik
afgestudeerd aan de opleiding Media, Informatie & Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam
en nu ben ik daar werkzaam als radiodocent.

Opleiding
Hogeschool van Amsterdam
Bachelor Media, Informatie & Communicatie (2012 - 2016)
Erfgooiers College, Huizen
VWO (2006 - 2012)

Werkervaring
Hogeschool van Amsterdam
Instructeur Praktijkonderwijs Radio (2017 - heden)
Albert Heijn Blaricum
Teamleider verkoopafdeling (2016 - 2017)
Qmusic
Stage op de internetredactie van Qmusic (2015)
NPO
Stage bij de online-afdeling van NPO Radio 2 & 5 (2014)
KRO-NCRV
Stage bij de redactie van Gijs 2.0, een programma op NPO Radio 2 (2014)
Albert Heijn Blaricum
Verkoopmedewerker (2011 - 2016)

Vrijwilligerswerk

Radio 6FM
Redactie en presentatie bij de lokale omroep 6FM (2015 - 2016)
Campus Radio Amsterdam (HvA)
Presenteren en produceren van programma's voor de radiostation van de Hogeschool van Amsterdam (2015
- 2016)

Referenties
“Ik heb Mike van der Meulen leren kennen als een soort grote doos waar elke dag weer nieuwe vaardigheden en talenten
uit naar boven komen.
Mike is een groot talent op het gebied van radio en audio. Hij bedenkt met veel gemak leuke items, maakt creatieve
audiovormgeving, weet een brei aan hersenspinsels met grote snelheid te vertalen naar een kloppend draaiboek en is ook
nog eens een getalenteerd DJ, zowel qua stem als technische vaardigheden.
Wat jn is aan Mike is dat hij al zes stappen verder is voordat je de kans hebt gehad om hem te vragen de eerste stap uit te
voeren. Mike is een aanwinst voor elke organisatie.”
— Tim Calis (Project: Campus Radio Amsterdam)

Skills
HTML5/CSS3 (90%)

Meteor (60%)

Adobe Premiere Pro (75%)

WordPress (95%)

Ubuntu Server (65%)

Adobe After E ects (65%)

jQuery (80%)

Dalet/Omniplayer (95%)

Adobe Illustrator (70%)

Symfony (70%)

Adobe Audition (80%)

Adobe Photoshop (65%)

