Curriculum
Vitae.

23 juli 1989

Als ontwerper vind ik het belangrijk
dat mijn projecten waardevol zijn en
impact hebben. Dat doe ik door mij
vast te bijten in het onderwerp, de opdrachtgever de juiste vragen te stellen
en het vraagstuk kritisch te benaderen. Het liefst werk ik aan opdrachten
op het snijvlak van grafisch en sustainist (of social) design.
Werkzaamheden.
Programmamaker (0,4 fte) 2019 - heden
The Beach for creative innovation, Amsterdam

Ontwikkelen en ondersteunen van programmering gericht
op (talentontwikkeling van) jongeren in de Wildemanbuurt.

Grafisch ontwerper (0,2 fte) 2019 - heden
The Beach for creative innovation, Amsterdam

Branding van The Beach en haar programma’s, ontwerpen
en realiseren van gedrukte en online media en publicaties.

Costumer service (1 fte) 2018 - 2019
Cendris Costumer Contact, Breda

Medewerker costumer service voor 9292.nl en Trans Link
Systems (uitgever ov-chipkaart).

Contactgegevens.
www.faddiamichael.com
info@faddiamichael.com
06 393 444 70
Fritz Conijnstraat 4HS
1063CC Amsterdam
/faddiamichael
/faddiamichael

Barvrouw (0,4 fte) 2017 - 2018
Cafe de Kleine Wereld, Breda

O.a. gastvrouw, bier tappen, bijvullen, uitserveren en (kleine) hapjes bereiden in het kleinste grand cafe van Breda.

Freelance ontwerper (0,4 fte) 2016 - heden
Faddia Michael
•
•
•
•

Event flyers en posters voor o.a. Mira en Loony Bin
Webdesign voor o.a. BUTFF Breda en Fit-for-Purpose
Huisstijl voor o.a. Rummieclub, Stay Wild Yoga, Amida
Transitie en Ramsis Advinance
Conceptontwikkeling voor de klomp via Omlab

Kamer van Koophandel registratie sinds juli 2018

Opleidingen.
Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp 2014 - 2018
AKV St.Joost, Breda - HBO Bachelor

Geleerd om op kritische en creatieve manier ontwerpvraagstuk aan te pakken en ontwerpvaardigheden te verbeteren.
Stage: Bron van Doen, Eindhoven (junior social designer)

Grafisch Ontwerp 2010 - 2014
Mediacollege Amsterdam - MBO voltijd

Geleerd om de boodschap van de opdrachtgever zo goed
mogelijk over te brengen in digitale en gedrukte uitingen.
Stage: Multicopy, Den Haag (junior DTP)

Vaardigheden.
InDesign

Curriculum
Vitae.

Illustrator
Premiere Pro
Communicatie
Visualiseren
Onderzoeken
Typografie
Concepting
Gedrevenheid
Flexibiliteit
Creativiteit

Talen.
Nederlands
Engels

Hobby’s.
Lezen over spiritualiteit en filosofie, muziekfestivals en exposities bezoeken, knutselen en lekker koken.

