
 
 

1 van 2 | Melvin de Wijs 

CURRICULUM VITAE 

MELVIN DE WIJS 

 

Naam 

M.R. (Melvin) de Wijs 

BSc 

Functie 

Projectmanager 

Geboortedatum 

4 mei 1995 

Telefoonnummer 

010 25 40 033 

Mobiel 

06 51 70 09 11 

Mail 

Mwijs@kwkbv.nl 

Schoenmaat 

45 

 

 

Profiel 
 

 

Ik streef er altijd naar om de extra stap te zetten en ik spring het liefst in de gaten welke in het 

gehele proces naar voren blijven komen. Door deze werkzaamheden op te pakken kan ik op 

essentiële plaatsen extra waarde verzorgen en de betrokken partijen op deze manier ontzorgen. 

Door mijn meedenkende houding en mijn vermogen om mezelf in betrokken partijen te 

verplaatsen, zorg ik vanuit dit perspectief voor het best mogelijke resultaat.  

 

Tijdens mijn tijd bij KWK heb ik met veel enthousiasme deze wisselende rol mogen vervullen. 

Door mijn achtergrond in de Architectuur kan ik kritisch meedenken in de ontwerpfase. Binnen 

mijn opleiding ben ik het liefst bezig met visualisatie en overdracht, iets wat ik regelmatig in het 

managementproces kan gebruiken. 

 

Competenties  

 

▪ Stressbestendig 

▪ Proactief 

▪ Kwaliteitsgericht 

▪ Hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

▪ Visueel ingesteld 

▪ Meedenkend vermogen 

Werkervaring  

 

2018 - heden 

2013 – 2018 

2015 

Mede-eigenaar VR-chitects  

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

Medewerker bij Traject IT Cable Management 

 

 

 

 

 

 

  

“ER IS ALTIJD EEN MANIER OM 
HET BETER TE DOEN - STOP 

NOOIT MET ZOEKEN.” 

Melvin de Wijs 
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Opleiding  

  

2013 - heden Bouwkunde, Technische Universiteit Delft 

Richting: Architectuur 

2007 - 2013 VWO, RSG ’t Rijks te Bergen op Zoom 

  

Bijzonderheden  

  

Hobby’s Ontwerpen, reizen, hardlopen, het bezoeken van festivals. 

Drive Het achterlaten van een positieve footprint. 

 

Selectie van projectreferenties  

  

▪ WOTF EY Amsterdam 

Bouwkostenmanagement en bouwbegeleiding bij de implementatie van het  ‘Workplace of the Future’ werkconcept bij EY 

Amsterdam. Binnen de scope van het project valt het verbouwen van de 22 verdiepingen (11.000 m2), en de realisatie van 

een nieuw restaurantconcept (2.000m2).  

Betrokken bij het opstellen van de kostenraming voor 4 kantoorverdiepingen en het restaurantgedeelte. Daarnaast in de rol 

als toezichthouder verschillende bouwkundige opnames uitgevoerd en restpuntenlijsten verzorgd. 

 

▪ TU Delft 

Als ondersteunend projectmanager betrokken bij verschillende projecten binnen de TU Delft. Bij de faculteit Lucht- en 

Ruimtevaarttechniek betrokken bij de oplevering verbouwing restaurant en entreehal. Voor het project renovatie westgevel 

van de faculteit Civiele Techniek heb ik onder andere de verslaglegging en documentatie verzorgd. 

 

▪ MJOP Veiligheidsregio’s 

Het opstellen van rapportages, het beheren van elementen/objecten in een  onderhoudsprogramma (O-Prognose) en het 

verzorgen van uittrekstaten. 

 

▪ ID College 

Verhuismanagement voor verschillende onderwijslocaties in Leiden en omstreken. 

 

 

 

 


