Meeloopstage Communicatie & Design
Heb jij een passie voor innovatie en design? Lijkt het je wat om bij te dragen aan een innovatiever KPMG,
en dit met mooie ontwerpen en inspirerende content met onze community te delen? Lees dan snel
verder!
De functie
KPMG’s Innovation team is op zoek naar creatieve en ambitieuze (strategic product/ interaction)
designers die willen bijdragen aan het vormgeven en bouwen van een actieve innovatie community.
Vanuit deze community wordt de ontwikkeling van de services, producten en (digitale) klant ervaringen
van de toekomst geïnitieerd en gerealiseerd.
Het team
Je komt te werken bij ons in het KPMG Innovatie Team, een jong team met een innovatieve startup
cultuur. Ons diverse team bestaat uit consultants, product managers, software developers, growth
managers en blockchain experts. Met het team ontwikkelen, implementeren en promoten we de
innovatie strategie van KPMG Nederland. Hiervoor combineren we onze nieuwsgierigheid met
analytische, organisatorische en sociale vaardigheden binnen alle aspecten van ons werk. Daarnaast
worden innovatie beginselen zoals Design Thinking en The Lean Startup toegepast op business strategie
kennis en vaardigheden. Dit alles met het doel om nieuwe (digitale) oplossingen voor onze klanten te
ontwikkelen. Om tot deze nieuwe oplossingen te komen werken we actief samen met ons ecosysteem,
zoals startups en universiteiten.
Jouw werkzaamheden
Binnen het team krijg je een actieve rol op het gebied van community building en (visuele) communicatie.
Je werkt mee aan het inzichtelijk en aantrekkelijk weergeven van onze werkzaamheden en het bouwen
van onze innovatie community. Dit kan door de juiste communicatie via (digitale) kanalen, het
organiseren van events, hackatons en meet-ups of bijvoorbeeld het initiëren van ludieke acties. Een
unieke kans voor designtalent met affiniteit voor innovatie en communicatie.
Als stagiair houd je je bezig met:
• Opbouwen van een innovatie netwerk/ ecosysteem en relaties onderhouden met interne en
externe professionals;
• Meedenken en vormgeven van de juiste ‘community building’ strategie voor KPMG Innovation;
• Bijdragen aan het vertalen van de strategie naar concrete en meetbare activiteiten,
communicatie-uitingen en materialen;
• Ontwerpen en ontwikkelen van interne en externe communicatiekanalen (zoals een website,
Facebook, Twitter en LinkedIn) om het team, werknemers van KPMG Nederland en externen te
activeren en bij de community betrokken te houden;
• Afstemmen van multimedia-kanalen zodat alle kanalen up to date zijn;
• Het creëren van inspirerende en interessante content over innovatie in Nederland d.m.v.
interviews, blogs, vlogs, animaties, video en audio content, etc. op een wekelijkse basis;
• Contact leggen met de meest coole startups, inspirerende ondernemers en thought-leaders in
diverse industrieën;
• Proactief oppakken van diverse operationele werkzaamheden.

Optelsom van talenten
In een eeuw zijn we uitgegroeid van één Nederlands kantoor tot een organisatie met ruim 170.000
gedreven professionals wereldwijd. Die jou inspireren het beste uit jezelf te halen. Voor ieder project
brengen we hiervoor de ideale combinatie van talenten samen. En daarbij maken we geen onderscheid
op grond van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of arbeidsbeperking. Iedereen
is welkom, zolang je maar samen met ons je schouders eronder zet, veranderingen waarmaakt, je
talenten ontplooit en succes viert. Uiteraard met alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en je eigen
carrière vorm te geven.
Het profiel
Wie ben jij?
Ben jij binnen je vriendengroep een early adopter van nieuwe technologieën? Ben jij altijd op de hoogte
van de nieuwste digitale innovaties? Ontwerp jij daarnaast de gaafste designs en ben je ervan overtuigd
dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden? Kortom, ben jij meer dan gepassioneerd over digitale
innovaties in combinatie met design? Dan zoeken wij jou!
Daarnaast zit het met jouw teamspirit wel goed: collega’s werken graag met je samen. Door jouw
proactieve houding kun je tevens ook goed onafhankelijk werken.
En verder:
• Je studeert op HBO of WO niveau bijvoorbeeld in de richting van Interaction-, of Strategic Product
Design;
• Ervaring met Photoshop, Indesign, Illustrator is een must, kennis van, HTML, CMS, SEO en/of
content marketing is een plus;
• Je bent communicatief vaardig in zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en
schriftelijk) en beschikt over een visualisatie talent;
• Je beschikt over een ondernemersmentaliteit die zich uit door nevenactiviteiten, internationale
ervaring, een relevante bijbaan of het opzetten van een eigen bedrijf;
Startdata
Startdatum zo spoedig mogelijk of in overleg.
Ons aanbod
Wat kun je van ons verwachten?
KPMG biedt je een uitgelezen kans om een unieke ervaring op te doen. Enerzijds acteer je in een jong
team met een innovatieve startup cultuur. Anderzijds krijg je de kans om jezelf te begeven in een
corporate omgeving en de uitdagingen die daarbij horen zelf te ervaren. Verder bieden we je kansen om
door te groeien, je netwerk te vergroten en kennis te maken met het consultancy vak en met KPMG.
Gedurende je stage zal je intensief worden begeleid. Ook krijg je als stagiair een stagevergoeding en zal je
gedurende jouw stageperiode de beschikking hebben over een laptop. Daarnaast is er de mogelijkheid
om af te studeren binnen een specifiek (innovatie) thema welke het beste aansluit bij jouw studie en
interesse.

Meer informatie en solliciteren
Investeer in jezelf. Kom bij KPMG.
Ben jij geïnteresseerd om samen met ons een innovatie community te creëren die vernieuwingen weet te
realiseren? Dan maken we graag kennis met je!
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de verantwoordelijke
recruitment adviseur. Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 'solliciteer' button.

