Graphic Design Multimedia stage (fulltime)
Ben je creatief, leergierig en het liefst de hele dag bezig met mode, gezondheid en
vormgeven? Wil je werken in een ambitieus team van het grootste fietsaccessoire
merk van Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou!
Over de stage
Als stagiaire Graphic Design Multimedia ondersteun je het marketing team en ben je onderdeel van ons scrum team.
Je werkt nauw samen met de visual designer en je creëert dagelijks visuele elementen met als resultaat een ontwerp
dat stijlvol, functioneel én aansluit bij onze merk identiteit.
Wie zoeken wij?
• Je zit in het 3e/4e leerjaar zit van een MBO of HBO opleiding richting grafische vormgeving
• Affiniteit met fietsen en mode.
• Je beschikt over uitstekende vaardigheden in Photoshop, Illustrator en Indesign.
• Kennis van video editing, illustraties en of animaties maken is zeker een pré.
• Je bent flexibel, denkt in oplossingen en hebt goede communicatie- en onderzoekvaardigheden.
• Je bent communicatief sterk en aarzelt niet om mensen aan te spreken of te vragen.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactief ingesteld.
• Je hebt interesse in fotografie en social media.
• Beschikbaar voor minimaal 5 maanden
• Beschikbaar voor 5 dagen per week.
• Bij voorkeur woonachtig in een straal van 50 km
Over Basil
Basil is hét fietsaccessoire merk van Nederland. Wij combineren functionaliteit en fashion al meer dan 40 jaar.
Werkzaamheden
• Vormgeven van verschillende visuele uitingen zoals banners en social media
• Meedenken aan alle campagnes
• Het fotograferen van sfeerbeelden voor onze social media kanalen
• Het opmaken van beelden voor de nieuwsbrief
• Illustreren
• Video’s editten
• Het onderhouden van PR lijsten
• Ruimte voor eigen creativiteit
Wat bieden wij?
• Een fulltime meeloopstage per februari 2018
• Een uitdagende werkomgeving waar je super veel kunt leren
• Ongekend goede werksfeer
• Gezellige en humoristische collega’s
• Volop ruimte voor creativiteit, kennisdeling en nieuwe initiatieven en ideeën
• Toplocatie in Ulft die goed te bereiken is met openbaar vervoer
• Humor; hopelijk heb jij dat ook!
Ik wil deze stage!
Zie jij jezelf hier wel zitten? Dan ontvangen we graag jouw motivatie, portfolio en CV. Vermeld hierbij ook de
gewenste startdatum en periode. Stuur je gegevens naar Naomi Jonker (n.jonker@basil.nl)
Kijk voor meer informatie over ons op www.basil.com

