Curriculum Vitae
Melvin Captein

Personalia
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Geboortedatum:
Portfolio:

Melvin Captein
Staalmeesterslaan 290
1057 PA Amsterdam
0642119000
melvin@rondjevanpavlov.nl
19-08-1985
http://captaincrossmedia.tumblr.com & www.rondjevanpavlov.nl

Opleidingen
2009 – 2010

Master Journalistiek & Nieuwe Media aan Universiteit Leiden
Master behaald in 2011
Afstudeerscriptie: Het gebruik van nieuwe media door Nederlandse
buitenlandcorrespondenten in Latijns-Amerika

2003 – 2009

Communicatiewetenschap aan de UvA, Bachelor behaald in 2007
Master (Media, Journalistiek & Publieke Opinie) behaald in 2009
Afstudeerscriptie: Consumenten en het gebruik van internetbronnen: Een studie

naar de evaluatie van de betrouwbaarheid van online informatie.
1997 – 2003

Gymnasium aan het Mendelcollege, geslaagd in 2003

Werkervaring
2010

Freelance tekstschrijver/journalist/videoproducent
Werkzaamheden: Sinds april 2010 via eenmanszaak Captain Crossmedia diverse
klussen uitgevoerd (journalistiek, copywriting, videoproductie,
marketing) voor diverse werkgevers (o.a. BNR, VNU, Nobiles,
Veronica Magazine, UPC, Nu.nl,NRC Next & vdbj_). Een jaar
gewerkt als part-time marketeer voor IntermediairPW.

2010

SBS Broadcasting: Veronica TV
Functie:
Tekstschrijver
Werkzaamheden: Gedurende anderhalve maand verantwoordelijk geweest voor de
promoteksten van Veronica. In deze periode samen met de videoeditors en voice-over gezorgd voor een goede afstemming tussen
video’s en tekst in de promo’s voor o.a. de Meimaand Filmmaand.

2008 – 2009 Omroepvereniging BNN
Functie:
Webredacteur
Werkzaamheden: Een jaar lang met een team redacteuren verantwoordelijk geweest
voor de content op bnn.nl en haar zustersites. Veel schrijfervaring
opgedaan, en dan met name het eigen maken van een corporate
tone-of-voice. Tijdens het produceren van online video’s voor de
site ervaring opgedaan met interviewen en montage. Verder mee
kunnen kijken op de radio- en televisieredactie. Wegens toelating
tot Master Journalistiek &Nieuwe Media gestopt.

2008

VNU Media
Functie:
Werkzaamheden:

Medewerker Sales Support
Naast administratieve werkzaamheden verantwoordelijk voor het
analyseren van potentiële prospects via webinstrumenten. Dit om
de sales van zo relevant mogelijke leads te voorzien.

2007 – 2008 Sanoma Men’s Magazines
Functie:
Webredacteur
Werkzaamheden: Na stage aangenomen op projectbasis. Gedurende periode van
een half jaar zelfstandig multimediale content verzorgd voor
diverse webprojecten en titels van SMM (o.a. Maxim,
Playboy, Revu) en intensief betrokken bij het creatieve en
promotionele proces van een aantal van deze platformen.
Werk vond zowel plaats op locatie als op de redactie. Veel
schrijf-, interview-, presentatie-, verslaggeving-, montage- en
recensie ervaring opgedaan. Interne cursussen gevolgd met
betrekking tot SEO en schrijven voor het web.
2007

Universiteit van Amsterdam
Functie:
Onderzoeker
Werkzaamheden: Als codeur voor de Nieuwsmonitor bijdragen aan wetenschappelijk
onderzoek naar berichtgeving in kranten. Dit voor een periode van
zo’n drie maanden.

2004 - 2007

Diverse bijbaantjes
Met name in de telemarketing en telecommunicatie.

Stages
2006 – 2007

Sanoma Men’s Magazines
Redacteur op de afdeling Digital Media. Een half jaar geschreven en video’s gemaakt
voor diverse webplatformen (Maxim, Revu, Playboy en meerdere weblogs).
Onderzoek verricht naar de kritieke succesfactoren van weblogs.

2010

Surinaams Opinieblad Parbode
Van juni tot september in Paramaribo als journalist bezig geweest met het schrijven,
fotograferen en eindredactie voeren voor dit onafhankelijke Surinaamse
opinietijdschrift. Zelfstandig het online videokanaal Parbode TV opgezet. Onderzoek
verricht naar het verschil in status van de journalist in Suriname en Nederland.

Automatiseringskennis
Diverse CMS-systemen, Adobe Premiere, Avid, SPSS, Excel, Final Cut, Photoshop
Talen
Nederlands
Engels

Zeer goed
Zeer goed (IELTS certificaat behaald in 2009, niveau C1)

Nevenactiviteiten
Samen met vijf medestudenten verantwoordelijk voor een opinieweblog over
journalistiek en media: Het Rondje van Pavlov. Hiervoor interviews afgenomen,
columns en opiniestukken geschreven, lezingen bijgewoond, radiocolumns, -reportages
en uitzendingen verzorgd op Unity FM en eigen video’s geproduceerd en gemonteerd.
Daarnaast verantwoordelijk voor de online promotie van het platform, veelal via social
media. Eenmaal per week wordt een linkdump artikel aan DeJaap.nl geleverd.

