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Gezocht!
Stagiair Media & Vormgeving AtmR Gifts B.V.
Wij zoeken per direct een enthousiaste en creatieve stagiair voor onze afdeling vormgeving. Naast passie en gevoel voor
ontwerpen heb je affiniteit met de branche van promotieartikelen.

Wie zoeken wij?


Een MBO (niveau 4) / HBO student Media en Grafische Vormgeving

Wat verwachten wij van jou?











Je hebt gevoel voor ontwerpen, je bent creatief, razendsnel en een echt pietje precies
Communicatief sterk met een goede beheersing van de Nederlandse taal
Kennis van de laatste versies Adobe Creative Cloud, Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop en After Effects.
Ontwikkelen van gerichte nieuwsbrieven en/of Direct Mail in woord en beeld
Ontwikkelen van creatieve uitingen in online kanalen
Assisteren bij de ontwikkeling en samenstelling van onze giftcollecties
Optimaliseren van inhoud en look & feel van onze websites
Bewaken van de huisstijl in onze communicatie
Opmaken en ontwerpen van online en offline marketing. Denk hierbij aan websitebanners, Het ontwikkelen en
maken van Creatieve presentaties voor relaties Ondersteunen bij het maken van instructie of presentatie
video’s
Ontwerpen van custommade promotionele kleding en producten

Wat bieden wij?




Een leerzame en dynamische stage met veel ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.
Mogelijkheid voor flexibele werktijden en een flexibele werkplek. Je kunt namelijk kiezen voor onze hoofdlocatie
in Elst(gld) of de vestiging in Doetinchem!
Een stage waar vormgeving, creativiteit, online marketing en promotie samenkomen!

Wie zijn wij en heb je interesse?
Wij werken met een enthousiast, slagvaardig team in een prettige werkomgeving en waar voortdurend wordt
geïnvesteerd in kennis en innovatie. We zijn specialisten in promotie en werken nauw samen met elkaar en onze
relaties. We staan open voor jouw initiatieven en je denkt, discussieert en werkt als een vol teamlid mee! Heb je de
ambitie om samen met ons de schouders eronder te zetten, solliciteer dan direct en stuur je motivatie en CV naar:
E: info@atmrgifts.nl / OVV Stage Media & Vormgeving ATMR Gifts BV
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