
Stage UX design - Valsplat 

Bij Valsplat zien we het als onze missie om de digitale wereld menselijk 
te maken. De wereld wordt steeds sneller en steeds digitaler. We vinden 
het daarom belangrijk om de mens niet uit het oog te verliezen. 
Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan snel verder!   

Wat ga je doen? 

Als stagiair draai je van het begin tot het eind mee in projecten voor 
allerlei toffe klanten: Marktplaats, PostNL, Albert Heijn om er maar een 
paar te noemen. Tijdens het ontwerpproces staat bij ons de gebruiker 
altijd centraal. Je verzamelt inzichten door mensen te interviewen en 
hun gedrag te observeren. Deze inzichten vormen de inspiratie bij het 
ontwerpen van digitale oplossingen voor de klant. Aan het eind van een 
testdag rapporteer je de resultaten in een debrief, kort lijst met issues en 
aanbevelingen of een schets op de muur. Geen ellenlange rapporten die 
niemand leest, maar lekker to the point. 

Tijdens je stage leer je hoe je inzichten verzamelt en deze tot leven 
brengt. Je gaat mensen interviewen en observeren, je haalt inzichten uit 
surveys en feedback tools en je loopt mee met design sprints. 
 

Wat vragen we? 

● Een talentvolle IO of DfI student  
● Je kan zelfstandig werken, bent leergierig en empathisch en hebt oog 

voor detail  
● Je durft initiatief te nemen en bent niet bang in het diepe te springen 
● Je durft mensen op te zoeken/bent niet bang voor contact ;-) 



Wat krijg je daarvoor terug? 

● Een fulltime stage van minimaal 5 maanden  voor 40 uur per 
week  

● Een toffe werkplek in hartje Amsterdam (tegenover Centraal 
Station)  

● Enorme hoeveelheid aan ervaring op het gebied van UX 
● Werken aan mooie uiteenlopende projecten - Uitgebreide lunch 

met heerlijke salades 
● Een team van ruim 30 gezellige Valsplatters die altijd voor je 

klaar staan  
● En natuurlijk een prima stagevergoeding 

 


