STAGE
MARKETING &
GRAPHIC DESIGN

per direct

Ben je een zelfstandige allrounder, design minded en wil je meebouwen aan de marketing en
branding van een creatieve start-up? Zoek je een stage die zowel creatief, internationaal,
veelzijdig en ook operationeel is? Hier mag je je eigen (sociale) content ontwikkelen, een goed
netwerk bouwen, alle ins & outs van een succesvolle en sterk groeiende start-up ervaren en mee
naar (buitenlandse) design beurzen en events.
WAAR?
VINOOS by AMS creëert het wine design The Real WINE Gum. Eetbare wijn in de vorm van échte WINE Gums. Geen snoepje
voor kinderen, maar een adult luxury treat. Altijd innovatief en creatief op zoek naar vernieuwing , groei en het maken van
bijzondere belevingen. Zowel in smaak als ook in ons verhaal. We willen een inspiratiebron zijn in de top-end market. Daarvoor
werken we samen met gepassioneerde partijen. Hiervoor gaan we over de grens.
WERKZAAMHEDEN
• Content management VINOOS by AMS website, online store en alle social media kanalen
• Creatieve content verzamelen en stijlvol beeld en tekst samenstellen
• Graphic design van de home pages, banners en andere online content
• Samenwerking met onze developers en back-end van de website en online store om te bouwen aan een contentstrategie.
• Design en tekst Vinoos marketing materiaal (online & offline)
• DTP werk: Teksten, foto’s, tekeningen of andere ontwerpen zo in een grafisch bestand opmaken dat dit als een mediauiting gepubliceerd of geproduceerd (gedrukt) kan worden.
WIE BEN JIJ?
• Je bent creatief en kunt toveren met woorden en beelden
• Sterk gevoel voor grafische vormgeving en beeld
• Sterk met online media
• Enthousiast, zelfstandig en resultaatgericht
• Achtergrond HBO/WO in o.a. grafisch design, communicatie, journalistiek, marketing en/of multimedia design
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Eigen laptop

per direct

AANBOD
• Veelzijdige stage met veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
• Breed netwerk in top-end retail (bijenkorf), high-end hotels & restaurants (Librije) en inter- en nationale
lifestyle stores
• Leerzame werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling en begeleiding
• Deelname aan bekende nationale en internationale beurzen en events
• Mogelijkheid om vanuit huis te werken

EXTRA INFORMATIE
Bij interesse kun je je CV + motivatiebrief sturen naar
info@vinoosbyams.com t.a.v. Mireille Reuling.
De stage duurt minimaal 4 / 5 maanden.
Aantal uren: Mogelijkheden
Voel je vrij om je portfolio, een indicatie van je beschikbaarheid en
mogelijke startdatum mee te sturen.

Mocht je enigszins afwijken van bovenstaand profiel, maar wel het
idee hebben dat jouw capaciteiten aanvullend zijn voor ons. Mail
dan toch je motivatie. We lezen alle inzendingen en gezien de
snelle groei kan het maar zo zijn dat we jou binnenkort ook
benaderen.
Voor vragen of extra informatie bel: 06 281 28351

WEBSITE
VINOOSBYAMS.COM
THEREALWINEGUM.COM

