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VACATURE STAGE VISUAL / DIGITAL DESIGN
Kom jij met jouw talent & skills impact maken? Ben jij die enthousiaste
creatieveling die ons team minstens 3 maanden komt versterken?
Wij zoeken een stagiair(e) die samen met ons gaat werken aan
vernieuwende strategieën, communicatie en design. Je komt te werken
in een dynamische omgeving en werkt in domeinen die er echt toe doen.
Denk hierbij aan de zorg, (e-)overheid en duurzaamheid (zoals de strijd
tegen plastic afval!).

WAT GA JE DOEN?
Je ondersteunt ons team bij de ontwikkeling van visuele uitingen, digitale platformen en merkidentiteiten voor onze klanten.
Je denkt mee over strategische vraagstukken en bent onderdeel van
design thinking trajecten.

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?
Je volgt een relevante HBO-opleiding (bijvoorbeeld CMD, Interactive
Media of kunstacademie).
Je hebt oog voor goed ontwerp en bent op de hoogte van de laatste
trends & ontwikkelingen in het vakgebied.
Je bent creatief, communicatief sterk en hebt een goed inlevingsvermogen zowel richting de klant als gebruiker.
Adobe programma’s zoals Photoshop, Illustrator en InDesign beheers
je goed om je ontwerpen tot leven te kunnen brengen. Ervaring met
tools voor prototyping en animatie zoals Figma/Sketch en After Effects
zijn een pré.
Je bent beschikbaar voor een periode van minstens 3 maanden en je
kunt starten in september 2022. Overleg over de start- en einddatum
is uiteraard mogelijk.
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WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een leerzame stage met veel afwisseling in een klein, gezellig team.
Goede en professionele begeleiding van creative directors en
designers.
Je werkt mee aan betekenisvolle projecten in de domeinen zorg,
duurzaamheid en e-overheid.
Een passende stagevergoeding.

JA, ZIJN WE EEN MATCH?
Stuur dan een heldere motivatie en je portfolio op naar Dianne van Essen;
dvanessen@kaess.nl of +31 6 24563844!
Wij hebben voorkeur voor een meewerkstagiair(e), maar overleggen over
een afstudeerstage is eventueel ook mogelijk.
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