
S  W  I  M    E  S  S  E  N  T  I  A  L  S

Als Design stagair ga je aan de slag met het ontwerpen van producten, prints en draai je mee in het atelier.

Als stagair heb jij creativiteit voorop staan en ben je niet bang om eigen inniatief te pakken, ook kun jij 

goed multitasken en pak je nieuwe uitdagingen met beide handen aan.  Je bent onderdeel van een vlot 

en dynamisch design team. Iedere dag ga je aan de slag met verassende en verfrissende opdrachten. 

Van het fotograferen van de nieuwste producten tot hetontwerpen van de coolste prints, 

er is altijd een nieuwe uitdaging om aan te pakken. 

Kortom heel dynamisch en geen dag zal hetzelfde zijn

Wat houdt dat in voor jou?

- Je start de dag met een kop koffie, Je checkt je to do lijst en stelt je prioriteiten. Dan ga je aan de slag

met diverse taken zoals het ontwerpen van producten, het photoshoppen van nieuwe beelden of het creeëren

van nieuwe beelden voor onze socials

- Zie jij vlakken van verbetering of heb je goede ideeën om het bedrijf te laten groeien, wees dan niet bang om

je ideeën uit te spreken en mogelijk wordt je idee een realiteit 

Heb jij dit profiel?

- Je volgt een MBO-studie of HBO-studie in de design richting zoals fashion design, CMD, etc. 

- Je zoekt een meewerkstage voor 40 uur per week

- Je wilt beginnen in februari 2021

- Je bent proactief, communicatief, commercieel, stressbestendig en je bent niet op je mondje gevallen

Wat krijg jij? 

- Alle ruimte voor eigen initiatief om jouw ideeën uit te werken

- gezellige collega’s van jouw eigen leeftijd

- een gloednieuw pand in ‘s-Hertogenbosch

- Work hard, play harder: Elke week leuke vrijdagmiddagborrels en een kantine waar je kan poolen,

tafelvoetballen en pingpongen

- Een marktconforme vergoeding

Design stage vol met creativiteit 


