
Stage | Visual design

Al 11 studenten Industrieel Ontwerpen liepen stage bij ons. Word jij de 12e?
We zien je e-mail graag tegemoet!

Meer info

Kijk voor wie we zijn en wat we doen op:

   www.public-cinema.com

   https:/www.youtube.com/user/PublicCinemaVideo    

   https:/www.facebook.com/PublicCinema/

Interesse?

Lijkt het jou leuk om bij ons stage te lopen? Stuur dan zo spoedig 

mogelijk een e-mail naar Peter Kasbergen. Gebruik daarvoor het 

e-mail adres peter@public-cinema.com. Omschrijf in je mail 

waarom je graag stage bij ons wil lopen, en enkele voorbeelden 

uit je portfolio. De stageperiode is vanaf eind augustus / begin 

september voor een periode van 20 weken fulltime. Heb je een 

vraag? Bel dan naar Peter Kasbergen op 06-28508948

Wat we bieden

• Een stagevergoeding van E 300 p/maand.

• Een fantastische stageplek in een superleuk team van 30 mensen.

• Elke dag een heerlijke lunch, en op vrijdagmiddag een borrel.

• Een stoere werkplek in een creatief pand in Amsterdam-West (Burgemeester de Vlugtlaan 125).

• Een informele en ontspannen werkomgeving, met afwisselende projecten, veel verantwoordelijkheid en goede begeleiding.

Profiel

• Je hebt een zelfstandige werkhouding, bent flexibel, sociaal en 

hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.

• Je beheerst Adobe Photoshop in de basis. Als je InDesign en Il-

lustrator beheerst is dat een pre.

Wie wij zoeken
We zoeken een stagiair die aan de slag gaat met design voor 

o.a. video’s, websites, animaties, e-learning en infographics. 

We werken aan veel afwisselende en uitdagende projecten, 

en in overleg is veel mogelijk. Je wordt bij ons betrokken in 

het hele productieproces van begin tot eind. Naast projecten 

met grafisch ontwerp en interactie-ontwerp, kun je ook aan de 

slag met o.a. video projecten. Al 11 studenten Industrieel 
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Public Cinema is een jong en dynamisch creatief bedrijf met jarenlange ervaring. Met een team van 30 mensen werken we aan zeer 

uiteenlopende projecten zoals websites, animatiefilms, infographics en e-learning. We werken voornamelijk in opdracht van organisa-

ties in de publieke sector zoals ministeries, universiteiten en zorginstellingen. We specialiseren ons in de vertaalslag tussen inhoud 

en vorm. Maatschappelijke betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan.

Benieuwd naar ons grafisch ontwerp portfolio? Bekijk hier een selectie van onze projecten: https:/bit.ly/34uYflO

Foto is pre-corona. We houden ons aan alle maatregelen en werken nu zoveel mogelijk thuis. Als het kan vanaf september weer op kantoor!


