DAVID LO DICO
Digital Young Professional
Verandering begint bij jezelf. Ik ben een creatieve doorzetter met een
passie voor innovatie en ondernemerschap. De tijd waarin wij leven
barst van de kansen. Ik denk graag na over deze kansen en naar de
manieren om deze kansen te verwezenlijken. Dit doe ik graag in een
team, waar ik met mijn enthousiasme en can-do mentaliteit bijdraag aan
de prestaties van het gehele team.

E R VA R I N G

TROTS OP

Business Analist en Squad Manager Connected Services
BDR Thermea Group | Maa 2019 - Heden
BDR Thermea Group is een van de grootste spelers wereldwijd op het
gebied van klimaatsbeheersing. Als Business Analist ben ik
verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Group Product Owner
Digital Solutions B2B. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het
verzamelen en ontwikkelen van nieuwe digitale services voor al onze
merken in West-Europa. Hiervoor ontwikkel ik processen om
requirements op te halen, help ik de landen om hun werkwijze van
waterfall naar agile te transformeren, zet ik op groepsniveau een nieuwe
afdeling op en monitor ik de backlogs van alle merken in West-Europa.

Ondernemerschap
Ondernemerschap staat centraal in
mijn karakter. Ik houd ervan mijzelf uit
te blijven dagen en nieuwe ervaringen
op te doen. Wanneer ik mijzelf een
nieuwe uitdaging stel, zal ik alles op
alles zetten om mijn doelen te
behalen.

Project Manager Reparatie en Onderhoudscontracten
van Tilburg-Bastianen | Okt 2018 - Maa 2019
Dit jaar bestaat van Tilburg-Bastianen (TB) 85 jaar. Deze mobiliteitsgroep
heeft onder andere een vrachtwagen divisie, die opzoek is naar de
mogelijkheden om ook in een digitale toekomst competitief te blijven. Mijn
rol als Project Manager ROC is gericht op het onderzoeken en adviseren
van de groep rond de mogelijkheden en implementatie van Predictive
Maintenance. Hoe kunnen we bestaande en toekomstige data bronnen
vertalen naar toevoegde waarde voor onze klant en verhoogde efficiëntie
in onze werkplaatsen? Een algemene digitale visie en roadmap naar een
predictieve toekomst is ontwikkeld en gepresenteerd aan zowel TB, DAF
NL en PACCAR.
Founder en Managing Partner
Braincaps | Mrt 2015 – Mei 2018
Mijn passie voor ondernemerschap en mijn streven om naast mijn
theoretische opleiding ook praktijkervaring op te doen, hebben er toe
geleid dat ik in 2015 Braincaps heb opgericht. Een bedrijf dat Nootropica
ontwikkelt en verkoopt. Ik was verantwoordelijk voor de start-up strategie
en de verdere groeistrategie. Waarnaast ik ook bezig was met het
dagelijks management van de organisatie en personeel. Met meer dan
12.000 tevreden klanten en meerdere prijzen en nominaties heb ik deze
organisatie tot een groot succes gemaakt.
Business Development
SIM Platform | Sep 2016 – Nov 2017
Hoe kunnen wij studenten van de master Strategic Innovation
Management helpen meer praktijkervaring op te doen, om ze uiteindelijk
aantrekkelijker te maken voor hun toekomstige werkgever? Bij het SIM
Platform was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van consultancy
cases van organisaties, die door onze student-consultants in een
begeleid traject opgelost konden worden. Daarnaast was ik
verantwoordelijk voor de brede strategie en business development van
de vereniging. Zo heb ik de vereniging succesvol naar andere masters
uitgebreid en de vereniging naar een commerciële organisatie
getransformeerd.

Leergierigheid
Ik ben altijd opzoek naar nieuwe
interessante ideeën en de
mogelijkheden die deze brengen. Dit
doe ik in enorm verschillende velden.

OPLEIDING
Master Strategic Innovation
Management
2016-2018
Rijksuniversiteit
Groningen
Minor Innovation &
Entrepreneurship
2015-2016
Rijksuniversiteit
Groningen
Bachelor Bedrijfskunde
2013-2016
Rijksuniversiteit
Groningen

TRAINING
•
•
•
•
•
•
•

Valuation
Technologie en strategie
Growth Hacking with Digital
Marketing
The Complete SQL Bootcamp
Machine Learning A-Z
Scrum Master
Insights – Voorkeursstijlen en
drijfveren

A N D E R E N O V E R D AV I D
“Toen ik David voor het eerst leerde kennen, was ik meteen onder de indruk van zijn kunnen. Noem het maar en hij kan
het! Hij is ook een van de meest hardwerkende mensen die ik ooit ontmoet heb. Als hij zijn zinnen erop zet zal hij 200%
geven om zijn doel te halen. Binnen het SIM Platform waardeerde ik zijn vriendelijkheid en humor. Hij is een erg open
persoon en ik vertrouw hem compleet.”
- Laura Cazemier, Project Manager, SIM Platform

