Communication & Multimedia Design Stagiair
Wil jij stage lopen bij het beste en populairste businessplatform voor succesvol
duurzaam ondernemen? Ken jij alle ins en outs op het gebied van multimedia
design? Vind je het leuk om mee te doen aan organisatie brede projecten? Dan zijn
we op zoek naar jou! We hebben een vacature voor Communication & Multimedia
Design Stagiair.

Over ons:
DuurzaamBedrijfsleven is een businessplatform dat professionals uit het bedrijfsleven elke dag helpt
om de kansen van duurzaam ondernemen te zien, begrijpen en actie te ondernemen. Wij doen dat door
succesvolle businesscases en relevante ontwikkelingen, in de vorm van content en events, te tonen en
inzichtelijk te maken. Dit doen we online en offline. We bereiken meer dan 145.000 bezoekers per
maand en hebben een community van ruim 19.000 volgers. Als junior accountmanager werk je in een
jong en ondernemend team en ben je nauw betrokken bij alle onderdelen van de organisatie.
De functie:
Hieronder vind je voorbeelden van de werkzaamheden. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kijken
we naar de projecten waaraan je meewerkt. Natuurlijk word je begeleid en opgeleid en zorgen we
ervoor dat je zoveel mogelijk praktische ervaring opdoet.
-

Het bedenken en realiseren van banners, advertenties e.d. om op op onze website aandacht
te genereren rondom bijvoorbeeld productlanceringen.
Het ontwerpen en realiseren van infographics. Je vertaalt een geschreven artikel naar een
helder verhaal in beeld. Maar ook bijvoorbeeld complexe grafieken naar behapbare visuals.
Je hebt de skills in huis om onze B2B-documenten een professionele look-and-feel te geven
voor zowel desktop als print.
Het maken van motiongraphics voor op ons platform.
Je werkt nauw samen met de redactie en onze graphic designer om de sterkste producties
neer te zetten.

Wij zoeken een student die:
-

-

Bekend is met het creatieve pakket van Adobe, waaronder Illustrator, Photoshop, Indesign,
After Effects en Premiere Pro;
Gevoel heeft voor design en het vertalen van tekstuele informatie naar beeld;
Zich prettig voelt in de dynamiek van jong snelgroeiend bedrijf. Assertief is, oplossingsgericht
werkt en van aanpakken houdt. Je probeert graag dingen uit en bent altijd bereid om een
project van verschillende kanten te benaderen;
Doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet. Duidelijk communiceert en niet over zich heen
laat lopen;
Kan uitleggen waarom hij/zij bepaalde keuzes maakt en die graag in gesprek gaat als collega’s
daar andere ideeën over hebben.

Wij bieden:
-

Veel ruimte voor eigen ideeën en input;
Mogelijkheid tot parttime scriptie schrijven;
Een energiek team in Amsterdam dat elke dag gezellig met elkaar luncht.

Leerervaring:
Bij DuurzaamBedrijfsleven Media vinden we het belangrijk dat je als stagiair(e) de beste leerervaring
hebt. Daarom doen we altijd ons best om jouw specifieke leerdoelen een plek te geven binnen de
stage.
Belangstelling?
Sollicitaties met een korte motivatiebrief en CV ontvangen wij graag via
joyce@duurzaambedrijfsleven.nl.

