STAGIAIR(E) GRAFISCHE VORMGEVING (M/V) – Q-FACTORY AMSTERDAM
Voor 40 uur per week
Heb jij altijd al ervaring op willen doen bij een podium? Q-Factory is vanaf september 2017
opzoek naar een enthousiaste stagiair(e) die fulltime voor een periode van 5 maanden kan
ondersteunen bij de vormgeving. Bij jij een topper in het maken van o.a. artwork,
advertenties, gifjes, video’s en ander beeldmateriaal? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Werkzaamheden:
• Het vormgeven van posters, flyers, advertenties en overige gedrukte media
• Het filmen en editen van video
• Het vormgeven van online uitingen ter ondersteuning van social media waaronder
Facebook, Twitter en Instagram
• Het vormgeven van online uitingen ten behoeve van externe publiciteit & marketing
• Het ondersteunen bij de distributie van materialen zowel in- als buiten Q-Factory
Vereisten:
• Je hebt belangstelling voor cultuur, live muziek en het nachtleven
• Je hebt affiniteit met de doelstelling van Q-Factory
• Je volgt een relevante MBO/HBO opleiding, derdejaars of hoger
• Je hebt uitgebreide kennis van- en kunt goed werken in de laatste versies van design
programma’s als InDesign, Illustrator en Photoshop
• Je kunt zelfstandig werken maar kunt ook uitstekend werken in een team
• Je bent woonachtig in Amsterdam of omgeving
• Je bent creatief en komt met leuke nieuwe ideeën
• Je bent enthousiast, leergierig, flexibel en stressbestendig.
• Je hebt een pro-actieve houding en geen 9 tot 5 mentaliteit. Je denkt in oplossingen,
niet in problemen en vind het niet erg om je handen uit de mouwen te steken
Wat Q-Factory biedt:
• Een super leuke werkplek in een dynamische culturele omgeving
• Veel ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ideeën
• Een stagevergoeding
• Veel vrijheid en mogelijkheden om je kennis in praktijk te brengen en om je te
ontwikkelen
• Mogelijkheid om je eigen netwerk op te bouwen en te vergroten
• Gratis toegang tot concerten en clubavonden in Q-Factory

Kom jij ons Q-Team versterken?
Stuur je motivatiebrief met CV naar solliciteren@q-factory-amsterdam.nl

