Stage Grafische vormgeving
Ben jij een echte beelddenker die (soms complexe) informatie goed kan
visualiseren voor publieksuitingen? En loop je over van de creatieve ideeën
zodra iemand een visueel vraagstuk bij jou neerlegt? Als stageloper op de
Marketingafdeling van 8D Games krijg je volop de ruimte om aan je skills
te werken en strategisch mee te denken.
Vaardigheden & Eigenschappen
● Je bent nieuwsgierig, analytisch en creatief
● Je bent communicatief vaardig
● Je bent niet bang om zelf met ideeën
 , voorstellen en advies te
komen
● Je kunt goed overweg met feedback
● Je bent geïnteresseerd in de bezigheden van je collega’s en de
wereld van serious gaming
● Pré: Ervaring met videobewerking en fotografie
● Pré: Kennis van webontwikkeling en Wordpress
Voorbeelden van werkzaamheden
●
●
●
●
●
●

Meehelpen met de uitvoering van de contentstrategie
Meedenken met campagnes, winacties en rubrieken
Opmaak van drukwerk, give-aways en relatiegeschenken
Opmaak van beeldmateriaal voor online uitingen
Grafisch ontwerp voor projectwebsite(s) en campagnewebsites
Indien dit je interesse heeft: webontwikkeling in bijvoorbeeld
Wordpress

● Indien dit je interesse heeft: bedrijfs- en productfotografie
● Indien dit je interesse heeft: bedenken en monteren van
gametrailers
Zoals je ziet is er veel mogelijk. De exacte opdracht stemmen we graag af
op jouw leerdoelen en talenten.
Wie zijn wij
8D Games maakt serious games en gamifications waarmee mensen zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Denk aan een game die ouders van
dove kinderen gebarentaal leert of een sensorspel dat ouderen helpt bij
balanstraining. Onze producten worden gebruikt in de zorg, het onderwijs,
bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Ons team bestaat uit jonge, creatieve mensen die hard werken aan het
beste eindproduct voor onze spelers. Tegelijkertijd vinden we het
belangrijk om oog voor elkaar te hebben, samen plezier te maken en altijd
te blijven leren. W
 e zoeken mensen die deze instelling delen en
gemotiveerd zijn om te werken in een omgeving die veel kansen biedt om
te groeien.
Solliciteren
Je sollicitatie kun je sturen naar s tage@8d-games.nl Bijgevoegd
verwachten we de volgende documenten:
● Een korte motivatie: wie ben je en waarom wil je graag bij ons
stagelopen?
● Een actueel cv met eerdere stage- en werkervaringen
● Een portfolio dat jouw huidige niveau representeert.
Bellen om een sollicitatiegesprek te regelen is niet nodig. Alle sollicitanten
ontvangen per mail een inhoudelijke reactie. We leggen altijd uit waarom
we je wel of juist niet op een gesprek uitnodigen. Daar hebben we wel
eventjes de tijd voor nodig. We streven ernaar iedereen binnen twee
weken van een reactie te voorzien.

