
Stagiair Mediavormgever 

Breda / Full time 

Volg jij de MBO opleiding Mediavormgever en ben jij op zoek naar een stageplaats voor september 

2020? Dan is dit wellicht iets voor jou! 

De afdeling 

Onze afdeling Marketing & Communicatie houdt zich bezig met alle marketing- en 

communicatieactiviteiten van lampenenmeer. Samen met een team bestaande uit 6 personen werk en 

denk jij mee om de communicatie in en rondom lampenenmeer helder en doeltreffend te krijgen. Het 

team bestaat uit een Commercieel Manager, Marketing-en Communicatie Adviseurs, Communicatie 

Medewerker en een Marketing Medewerker. Het team werkt hecht met elkaar samen en jij als stagiair 

bent daar een volwaardig onderdeel van. 

Jouw stage als Mediavormgever 

Tijdens jouw stage als Mediavormgever kom je in aanmerking met diverse lopende en nieuwe projecten 

binnen lampenenmeer. Niet alleen werk jij mee aan deze projecten maar ook jouw frisse en nieuwe 

ideeën zijn welkom! lampenenmeer werkt al jarenlang samen met stagiaires en je wordt dan ook 

begeleid door een ervaren stagebegeleider. Jouw stageopdrachten worden voldoende behandeld om er 

voor te zorgen dat jij niet alleen een aanwinst bent voor lampenenmeer, maar dat jij ook terug naar 

school gaat met een mooi resultaat. Projecten waar jij aan zult gaan werken zijn: 

Vormgeving van advertenties en folders; 

Vormgeving van de (sub)website(s); 

Het maken van diverse video’s; 

Ontwerpen van drukwerk voor communicatie uitingen; 

Designen van (digitale) magazines en rapportages; 

Het maken van visuals en andere online content. 

Wie ben jij? 

Wij zoeken een gedreven en gemotiveerde collega die naast een mooi product voor school, ook goede 

input wil leveren bij lampenenmeer. Je bent leergierig, staat open voor feedback en in staat om zowel in 

een team als zelfstandig te werken. Uiteraard houd jij je aan gemaakt afspraken en kom je netjes op tijd. 

Daarnaast voldoe jij aan de volgende eisen: 

Je volgt de opleiding MBO4 Mediavormgever (of soortgelijk); 

Je zit in je 3e of 4e jaar en bent op zoek naar een stage plaats van 38 uur per week 

Je hebt kennis van Adobe CC Photoshop, Illustrator en InDesign; 

Ervaring op het gebied van videobewerking is een pre. 



Wij bieden: 

Je stage mag lopen bij een SBB erkend leerbedrijf; 

Stagevergoeding van €350,– bruto per maand; 

Een stage voor 38 uur per week voor 5 á 6 maanden; 

Een interessante werkomgeving binnen een leuk team; 

10 vakantiedagen; 

Een kantine met iedere dag een wisselend menu! 

lampenenmeer  

Al meer dan 20 jaar dé meubel gigant in lampen en meer. lampenenmeer heeft de expertise om de 

markt te verbinden. lampenenmeer is gevestigd in Breda en slechts 8 minuten wandelen van het station. 

Plenty parkeerplaatsen beschikbaar. 

Eerst meer weten? 

Marc vermeulen geeft je graag alle informatie over werken bij lampenenmeer als stagiair 

Mediavormgever. Je bereikt Marc op info@lampenenmeer.nl 


