
 

Curriculum Vitae: Meredith Nikides 

 

 

ONDERWIJS 
2012- 2015 Master na Master in Cultures and Development Studies magna cum laude, 

Katholieke Universiteit Leuven Promoter: Prof. Nadia Fadil 

2002 –2005 B.A. in International Affairs and History cum laude, Vesalius College, 

Brussel 

PROFESSIONELE ERVARING 

October 2015- heden: vertaler/revisor, Ubiqus Belgium, Zaventem 

• Vertaling en revisie van teksten NL-EN 

o Gespecialiseerd in academische teksten vooral in de sociale en humane 

wetenschappen  

o Nalezen en redactie van teksten in zowel Britse als Amerikaanse Engels 

o Vertaling en revisie van commerciële, website, academische en wettelijke 

teksten 

• Tijdelijk administratieve takken (Vervanging diensthoofd) 

o Behandelen van vragen van klanten i.v.m. teksten 

o Organiseren van dagelijks en wekelijks agenda 

o Problemen oplossen (troubleshooting)  

Januari 2006 – juni 2015: consultant, Consultrans bvba, Leuven, België 

• Schrijven van succesvolle subsidieaanvragen voor ontwikkelingsprojecten bij de 

Finse en Noorse overheid 

• Assistentie bij communicatie met partners in ontwikkelingslanden 

• Redigeren, copywriting en corrigeren van projectdocumenten en verslagen 

• Project planning, monitoring en rapportage, grondige kennis van LFA + enige 

ervaring in RBM 

• Onderzoek en ontwerp met betrekking tot de handleiding en PowerPoint van een 

grassroots anti-corruptiecursus 

• Onderzoek en copywriting voor een institutional funding handleiding voor de 

afdeling ontwikkelingssamenwerking van Wycliffe Europe Area 

• Onderzoek & analyse m.b.t. internationale ontwikkelingsthema’s en 

beleidsmaatregelen: gender mainstreaming, climate proofing, mensenrechten, 

onderwijs, erfgoedbehoud, WASH 

• Project planning workshop en SWOT analyse in Niamey, Niger 

Emile Vanderveldestraat 106  Geboortedatum: 09/04/1980 

3290 Diest, BELGIË Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen 

+32 489 280 714 Nationaliteit: Belg & Amerikaanse 

mnikides@live.com  



Februari 2005 – mei 2005: proofreader, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 

België 

• Proofreading en correctie van academisch Engels in Reference Works: 

Contemporary Historians and Communication Scientists on the Quest for 

Scholarly Sources of Information. 

September - december 2001: kinderverzorgster, Children’s Place at Home 

Safe, West Palm Beach, FL USA 

• Zorg voor kinderen met een moeilijke gezinsachtergrond. 

• Verwaarloosde of mishandelde kinderen begeleiden door het organiseren van 

dagelijkse activiteiten in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 

TALEN 
Engels moedertaal 

Nederlands zeer goed (spreken : C1) (begrijpend 

lezen: C2) 

Frans basiskennis (A2) 

Duits basiskennis (A2) 

 

PERSOONLIJKE STERKTES 

• Uitstekende analytische vaardigheden. In staat om vanuit verschillende 

perspectieven de onderwerpen te benaderen 

• Gebruik maken van duidelijke communicatietechnieken aangepast aan diverse 

doelgroepen, zowel mondeling als schriftelijk 

• Cultureel gevoelig, waardoor beter begrip tussen verschillende culturen 

• Scherp oog voor detail en goed georganiseerd 

• Kan zelfstandig werken en vlot in omgang met collega’s 

• Kan goed overweg met de programma’s van Microsoft Office en Prezi 

• Vertrouwd met sociale media zoals Twitter & Facebook 

• In staat tot het leveren van kwaliteitsvolle onderzoeksresultaten 

ACTIVITEITEN & INTERESSES 

• Studies over migratie, gender, en klasse 

• Alles met betrekking tot politieke filosofie en ethiek 

• Duurzaam samenleven 

• Lezen: sci-fi, klassieke literatuur, historische biografieën 

• Sport: Keumgang Taekwondo & Yoga 

EXTRA INFORMATIE 

• In bezit van een Belgisch rijbewijs B 


