
 

 

 

Stagiair(e) communicatie & multimedia design  

De Art Studio Hoogvliet is een lokale culturele, kunstzinnige en educatieve organisatie voor jong en 
oud. Wij bieden lokale en interlokale artiesten een fysiek platform om hun talenten te ontwikkelen. 
Een plek waar talent zichzelf ontdekt of elkaar.  Waar je kunt leren dansen, musiceren, zingen en 
acteren. Waar je alleen of met vrienden kunt oefenen of een voorstelling kunt geven. De 
medewerkers zijn een mix van professionals en vrijwilligers uit de wijk. Als je van organiseren houdt 
en het fijn vindt om in een plezierige omgeving te creëren dan is de Art Studio ‘the place to be’!  

 
Stagiair(e) communicatie & multimedia design 

Als communicatie & multimedia (digital) design stagiair(e) zorg je er iedere dag voor dat onze online 

bezoekers worden voorzien van de mooiste digitale content. Je krijgt de kans om creatieve sessies, 

design presentaties en gebruikersonderzoeken bij te wonen. Voor jouw creaties werk je met 

verschillende pakketten.  Vanuit een briefing leer je te werken, tussentijdse resultaten te toetsen bij 

gebruikers en het eindresultaat te integreren in de nieuwe website waarmee we momenteel bezig 

zijn (achter de schermen).  Als stagiair maak je deel uit van een nieuw op te zetten Art Studio 

Multimedia team. Bij interesse kun jij je cv & motivatiebrief versturen naar 

vacatures@artstudiohoogvliet.nl. 

De Art Studio zoekt een stagiair die voldoet aan deze voorwaarden: 

 HBO opleiding Communicatie & Multimedia design 

 gevoel voor kleur, vorm en typografie 

 esthetisch inzicht en wordt kriebelig als dingen niet mooi uitgelijnd zijn 

 goed in de omgang met computers en beheerst Adobe applicaties (Vooral Photoshop en 
Illustrator) 

 kennis van Wordpress is een pré 

 gebruikt zijn/ haar empathisch vermogen om gebruikersvriendelijke oplossingen te 
bedenken 

 is communicatief vaardig en durft in gesprek te gaan met mede-collega’s 

 is leergierig, durft om hulp te vragen en fouten te maken 

 een hoge motivatie 
 
 

De Art Studio biedt:  

 een marktconforme stagevergoeding 

 een creatieve functie waarbij je in korte tijd heel veel kan leren 

 een gezellige werksfeer in een hecht en ondernemend team 

 gratis parkeergelegenheid voor de deur en goede bereikbaarheid met OV 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld! 


