STAGE GRAFISCHE VORMGEVING
Stageperiode: 1 februari 2019 – 1 augustus 2019 (in overleg)
Circa 32 uur per week (in overleg)
Locatie: Liquicity kantoor te Amsterdam West

Liquicity is een sterk groeiend muzieklabel en evenementenorganisatie. De organisatie is
gevestigd in Amsterdam maar heeft een wereldwijde achterban. Ter ondersteuning van
beide bedrijfstakken is Liquicity op zoek naar een ambitieuze stagiair grafische vormgeving.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van al het grafisch materiaal
voor Liquicity. Je maakt deel uit van het marketingteam en bent actief betrokken bij het
gehele communicatie proces.
Werkzaamheden:
▪ Vertalen communicatievraagstukken naar creatieve uitingen
▪ Ontwikkelen van online marketing content
▪ Ontwerpen merchandise items
▪ Diverse multimedia design taken
▪ Ondersteunen bij een breed scala aan organisatorische en productionele
werkzaamheden
▪

Assistentie dagelijkse werkzaamheden kantoor

Vereisten:
▪ Je beschikt over voldoende vaardigheid om in Adobe Photoshop, Illustrator en After
Effects om zelfstandig ideeën te kunnen visualiseren
▪ Je hebt affiniteit met elektronische muziek en evenementen
▪ Je bent beschikbaar voor circa 32 uur per week vanaf februari 2018 t/m augustus
2018
▪ Je hebt affiniteit met sociale media
▪ Je bent communicatief, proactief, flexibel en hebt een positieve benadering
▪ Je bent in het bezit van een laptop, het liefst een macbook
▪ Je bent minimaal 3 dagen aanwezig op kantoor

Pre’s:
▪ Je volgt een opleiding in de richting van grafische vormgeving, media of
communicatie
▪ Kennis en werkervaring op het gebied van communicatie en ICT
Wij bieden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een divers takenpakket met veel ruimte voor eigen input
Een leuke werkplek met een informele werksfeer en flexibele werktijden
De kans om je eigen vaardigheden in hoog tempo te vergroten
Een kans om een netwerk in de muziekindustrie op te bouwen
Ruimte voor aanvullende stage opdrachten
Een maandelijkse stagevergoeding van 200 euro

Reageren:
Kun jij je vinden in het bovenstaande profiel? Stuur dan je CV, Portfolio en motivatie naar
office@liquicity.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boudewijn
Kustner, +31640346664. Wij zien je reactie graag tegemoet!
Liquicity is een erkend leerbedrijf.

