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Stage webdesign

Employment Type

Heb jij een ongekende passie voor alles wat met digitale vormgeving te
maken heeft, een scherp oog voor detail en een creatief denkvermogen? Jij
kunt leven blazen in de promotiecampagnes van onze klanten! Jouw online
visuele uitingen, zoals landingspagina’s, e-mails, headers en banners
kunnen het verschil maken.

Heb jij een ongekende passie voor
alles wat met digitale vormgeving
te maken heeft, een scherp oog
voor detail en een creatief
denkvermogen? Jij kunt leven
blazen in de promotiecampagnes
van onze klanten!

Fosby zoekt:
Een enthousiaste en pro-actieve MBO of HBO-student(e) op het gebied
van grafisch-, interactie- of webdesign (2e, 3e of 4e jaars). Bijvoorbeeld in
de richting CMD
Je bent een échte teamplayer
Je bent creatief, kunt goed zelfstandig werken en neemt graag initiatief
Goede (aantoonbare) kennis van Adobe CS/CC
Kennis van HTML is een pré

Aan de slag bij Fosby betekent:
Meewerken aan uitdagende projecten die wij voor onszelf en onze klanten
uitvoeren
Vormgeven en bedenken van websites, portalen, social media posts en
nieuwsbrieven
Vormgeven van beeldmateriaal voor succesvolle webshops en websites
Opmaken van document templates
Ondersteuning bij fotografie en video

Wij zijn Fosby!
Teamwork maakt ons sterk! Je komt terecht in een jong team, waar ambitie het
sleutelwoord is. We zijn allemaal gek op resultaat en werken daarom gedreven
aan het succes van onze klanten. Fosby is een snelgroeiende, innovatieve
organisatie met korte lijnen en een open cultuur. Wij bieden je een werkomgeving
waarin met bevlogenheid, toewijding en creativiteit wordt gewerkt. Nieuwe
ontwikkelingen worden door ons met open armen ontvangen. Wij verwachten dan
ook dat jij de mogelijkheden en kansen die hieruit voortvloeien met beide handen
aangrijpt en eigen maakt.

Fosby biedt:
Een veelzijdige, creatieve stage binnen een dynamische en informele
omgeving
Een leuke stagevergoeding die je rechtstreeks naar de kroeg kunt
brengen
De kans om je portfolio een flinke boost te geven met afwisselende
projecten
Gratis uitgebreide lunch boordevol vitamientjes
Meedraaien in ons gezellige en ambitieuze team
De dagelijkse Flipperkast en Tafelvoetbal Contest om klokslag 13 uur
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Join the team!
Vul het formulier in om direct te solliciteren. Of bel Jeroen de Koning op
06-10419059 voor meer informatie. Mailen kan ook op: jeroen@fosby.nl
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