Werkervaring
Six Fingers

Innovation Manager Internship

2021 (6 maanden)

Innovatie consultancy projecten ondersteunen aan de hand van design thinking.

GO Green Office TU/e
2020—2022 (2 jaar)

Amy Pelders
www.amypelders.nl
Om een betekenisvolle bijdrage te
leveren werk ik graag aan duurzame
ontwikkelingen. Hier gebruik ik mijn
creativiteit om mensen te inspireren
en motiveren. Aan mijn achtergrond
in design heb ik een pragmatische en
iteratieve manier van werken overgehouden.
Mijn nieuwsgierigheid helpt me om
door te vragen en mijn analytische
eigenschap me het grotere totaalplaatje in kaart te brengen en onderliggende problemen te onthullen. Zo
hoop ik systemen te kunnen innoveren en zo geschikt te maken voor de
lange termijn en hiermee transities
te versnellen.

Public Relations Manager
Social media beheer en contactpersoon
voor de Green Student Community.

Green Week TU/e

Event Manager

2020—2022 (2 jaar)

Een jaarlijkse week vol duurzaamheid
gerelateerde evenementen organiseren.

Digital Agency JaxX

Video, Web & Graphic Designer

2020 (1 jaar)

Het filmen en bewerken van video’s en
het schrijven van teksten en grafisch
ontwerp voor websites.

Dutch Design Week

Project Presenter

2019 (1 jaar)

Rondleidingen geven over de tentoonstelling van verschillende projecten
en bedrijven.

Vrijwilligerswerk
Team Energy
2019—2021 (2 jaar)

Educator & Public Relations Manager
- Gastlerares bij basis– en middelbare
scholen over energie transitie.
- Social media beheer en contactpunt
met media.

TU/e Towards Together

Project Manager

In deze transities lijkt implementatie
de fase met de meeste knelpunten.
Vandaar dat ik graag aandacht besteed aan communicatie om gezamenlijk tot actie te komen. Hierbij
hou ik me graag bezig met inclusiviteit en de vraag hoe we (gedrags)
verandering tot stand kunnen brengen.

2020 (1 jaar)

Bedenker en uitvoerder van Virtual Reality project voor Diversity Fund TU/e.

Stichting MAKERS4ALL

Graphic & Content Designer

2020 (1 jaar)

Content creatie en grafisch ontwerp voor
(sociale) media en website van een corona hulp initiatief.

‘s– Hertogenbosch Area

TU/e Eindhoven

Bachelor Industrial Design

+31683327751

2019—2022 (3 jaar)

Creatieve en technologische
oplossingen bedenken voor sociale
en maatschappelijke problemen
door middel van data en passend
binnen een duurzaam business
model.

amypelders8@gmail.com
LinkedIn: Amy Pelders

Opleiding

