Ben jij creatief en handig met het Adobe Creative Cloud pakket en daarnaast communicatief vaardig?
Voor de afdeling Marketing & Communicatie van FC Den Bosch zoeken we enthousiaste stagiair grafische
vormgeving en/of communicatie. We zijn op zoek naar een student die ons team dagelijks komt
versterken.
Bij FC Den Bosch werken we in een klein team waarin we nauwe samenwerking en heldere communicatie
hoog in het vaandel hebben staan. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheden om binnen de richtlijnen
van onze afdeling te werk te gaan. Wij bieden je de kans om jezelf te ontwikkelen binnen een dynamische
omgeving en ervaring op te doen bij een betaald voetbal organisatie.

Stagiair(e) Grafische Vormgeving
Als stagiair(e) Grafische Vormgeving krijg je tijdens je periode in Stadion De Vliert de kans om jouw
creatieve ideeën te vertalen in alle uitingen van FC Den Bosch. Je dient hierbij wel de richtlijnen van onze
club ten alle tijden in acht te nemen (bijv: lettertypes, kleurstellingen). Zelf initiatieven aandragen, creatief
zijn in het bedenken van campagnes en uitingen, het opmaken van visuals die gebruikt kunnen worden in
de communicatie via onze social kanalen. Je speelt een belangrijke rol in alle communicatie-uitingen
rondom FC Den Bosch. Een prachtige kans om ervaring op te doen binnen de dynamische wereld van de
voetballerij.

We zoeken een creatieve spelmaker
• Je bent een student met een opleiding in de richting van grafische vormgeving en/of communicatie;
• 4 á 5 dagen per week beschikbaar (5 dagen heeft de voorkeur);
• Uitstekende kennis van het Adobe Creative Cloud pakket (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro);
• Een zelfstandige werker met eigen initiatief;
• Een sociale collega die staat voor zijn mening en die durft uit te spreken in het belang van onze club;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Ervaring met social media en WordPress is een pré;
• Veel affiniteit met voetbal en sport(media) in het algemeen;
• Beschikbaar tijdens wedstrijddagen (thuis- en uitwedstrijden);
• Geen 9-5 mentaliteit;

Interesse in deze stage?
Heb je interesse om ons team te versterken? Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan je
motivatie en CV naar Jos van Helvoirt via j.vanhelvoirt@fcdenbosch.nl.

