
curriculum  vitae

MAIL hallo@mickhummel.nl

SITE www.mickhummel.nl

phone 0636496463

social @mickhummel

BTw/vat NL002263635B74

IBAN NL14INGB0750596147

MAIL hallo@mickhummel.nl

SITE www.mickhummel.nl

phone 0636496463

social @mickhummel

BTw/vat NL002263635B74

IBAN NL14INGB0750596147

ZUYD HOGESCHOOL 2011 - 2015: 

Communication & Multimedia Design aan 

de Maastricht Academy of Media Design 

& Technology (MAMDT) op de Academie 

Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM) op 

ZUYD Hogeschool.

GROTIUS 2004 - 2011:

Atheneum (Cultuur & Maatschappij profiel) 

op het Grotius College in Heerlen.

BROEDERSCHOOL 1996 - 2004: 

Basisschool: Broederschool in Heerlen.

KINK
oktober 2019 - NU: Je hoort me als DJ in het weekend van 15:00 tot 18:00, en regelmatig 
doordeweeks als vaste invaller, en ik werk mee aan de content op de website en socials.

WERKERVARINGSKILLS

OPLEIDING

GRAFISCH ONTWERP

WEBDESIGN

VIDEO EDITING

ANIMATIE

TEKST OPMAAK

VOICE-OVER

AERON/GML

MS OFFICE

WINDOWS

OSX

PERSONALIA
Naam: Mick Hummel

Geboortedatum: 21 juli 1992

Woonplaats: Hilversum

Nationaliteit: Nederlands

Rijbewijs: Ja

Telefoonnummer: 06 36496463

Email: hallo@mickhummel.nl

Uitstekend: Nederlands & Engels.

Redelijk: Duits & Frans.

Matig: Spaans.

TALEN

• Is in staat de kern van een (communicatie)

probleem aan te wijzen.

• Werkt goed binnen een groep, ook als leider.

• Kan de goede punten uit verschillende 

ideeën samenvoegen.

• Is goed op de hoogte van nieuwe/sociale 

mediavormen.

• Kan duidelijk instructies geven, maar ze ook 

goed begrijpen.

• Kan een eerste ontwerp vrij snel uitwerken, 

en daarna ook meerdere keren verbeteren.

• Komt liever te vroeg dan te laat met dingen, 

werkt/denkt ver vooruit, houdt zich aan de 

planning.

• Vindt het niet eng/vervelend om voor een 

groep mensen te spreken.

• Is in staat om (cliché-alert!) “Out Of The Box” 

te denken.

• Kan schrijven/spreken in de taal van een 

bepaalde doelgroep.

• Is gemotiveerd om elk project zo succesvol  

mogelijk af te ronden.

COMPETENTIES

 Mijn biografie en portfolio zijn te bekijken op:

MUSEUMPLEIN LIMBURG
juni 2016 - december 2020: Publieksbegeleider (rondleidingen, kinderfeestjes, science-shows, 
suppoost) bij de musea Continium, Cube en Columbus aan het Museumplein in Kerkrade. 

FREELANCE EDITOR/DESIGNER 
februari 2016 - NU: Freelance video-editor/grafisch designer o.a. voor Open Universiteit,
Castle Of Love & L1.

RTV PARKSTAD 
september 2010 - juni 2021: Ik was radio-DJ en Art Director (verantwoordelijk voor de 
grafische huisstijl) bij de regionale radio en TV zender RTV Parkstad. Ook was ik een periode 
verantwoordelijk voor de website/socials.

‘T SWARTE SCHAAP 
september 2013 - januari 2014: 
Voor mijn opleiding CMD was ik 20 weken stagiair graphic design bij ontwerpbureau ‘t Swarte 
Schaap in Heerlen (meer op mickhummel.nl/stageverslag).

Laatste update: april 2023


