Stage DTP bij Vunzige Deuntjes [35 uur p/w]
Terwijl het buiten steeds kouder wordt zijn wij op kantoor al druk bezig met de voorbereidingen van het
aankomende festivalseizoen en wij kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken! Ben jij een absolute pro in het
bewerken van foto’s, creatief nadenken en ontwerp jij de mooiste flyers en posters? Wil jij met jouw talenten
bijdragen aan de creatieve kant van grote evenementen zoals onze club edities, het Vunzige Deuntjes Festival,
Parels van de Stad en Wildebras? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als stagiair DTP bij Vunzige Deuntjes ben jij verantwoordelijk voor het bedenken, ontwerpen en uitvoeren van
al onze visuals. Denk hierbij aan het ontwerpen van een banner voor op Facebook, artwork voor artiesten zoals
Ronnie Flex, Broederliefde en Bokoesam en timetables voor al onze clubevenementen. Daarnaast zal jij ook
banners, festival plattegronden en signing ontwerpen die op onze festivals te zien zijn. Nadenken over toffe
teksten die ingezet kunnen worden op andere social mediakanalen behoort ook tot een van jouw dagelijkse
taken. Als creatieveling is er natuurlijk niets fijner dan een stageplek waar je de ruimte krijgt voor eigen
invulling. Bij Vunzige Deuntjes geven wij jou met alle liefde deze ruimte.

Kort samengevat betekent dit voor jou:
-

Diverse design opdrachten, van audiovisuele content tot de vormgeving van de festival plattegronden.

-

Uitbreiding van je professionele netwerk en portfolio.

-

De kans op een van de tofste stages bij een van de grootste evenementenorganisaties van Nederland.

-

Toegang tot de gezelligste feestjes en festivals in Nederland.

-

Last but not least een heerlijke lunch!

Het bedrijf: VD Events
VD Events is het moederbedrijf van Vunzige Deuntjes. Na evenementen in de Bitterzoet en Paradiso is Vunzige
Deuntjes inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van ons land, met jaarlijks 100+
evenementen verdeeld over ruim 25 steden en jaarlijks 70.000+ bezoekers. VD Events is tevens mede-eigenaar
van het festival By The Creek en Parels van de Stad en organisator van het Vunzige Deuntjes Festival.

Wat wij vragen:
●
●
●
●
●
●
●

Affiniteit met Vunzige Deuntjes.
Je werkt zelfstandig, maar bent ook een team
player.
Je bent leergierig en werkt nauwkeurig.
Je hebt een creatieve geest.
Beheersing van Adobe Photoshop, Illustrator
en vergelijkbare programma’s
Minimaal HBO werk en denkniveau.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal.

Wat wij bieden:
●
●
●
●
●
●
●

Een uitdagende stage.
Een groot creatief netwerk.
Betrokken collega’s, partners en misschien zelfs
nieuwe vrienden.
De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.
Een functie voor 35u p/w.
Stageperiode per direct
Een vergoeding van € 150,- euro per maand.

Geïnteresseerd?
Stuur dan vóór maandag 10 december jouw CV onder begeleiding van een overtuigende motivatiebrief naar
Laura Iqbal – laura@vunzigedeuntjes.nl.
Let op: het betreft hier geen afstudeerstage, deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

