VACATURE: Stage Mediavormgever
Uren: 32 TOT 40 UUR PER WEEK
LOCATIE: AMSTERDAM
Startdatum: per direct
Minimale stageperiode: minimaal 16 weken / 4 maanden.
Ben jij per direct opzoek naar een leuke stage in de wereld van entertainment, mode en events? Dan
is Showpony iets voor jou!
Over ons
Showpony is HET modellen, entertainment en hospitality bureau voor echte, creatieve, en outgoing
mensen. Showpony specialiseert zich in mensen. Showpony's werken voor de bekendste merken en
bedrijven op evenementen, brand activations, fashion shows, fotoshoots, films en commercials.
Wij werken met bedrijven zoals: Jagermeister, Bacardi, Dorst & Lesser, Tasty Lemon, A Brand New
Day, Scotch & Soda.
Wij werken vooral met “echte mensen” zoals dat zo mooi heet en wij zoeken de match tussen
Showpony's en merken uit. Persoonlijke ervaring met deze mensen is key hier in, want dit gaat niet
op basis van cijfers of statistieken. Wij casten iedere Showpony handmatig, face to face, onze
kwaliteitscontrole is groot.
Showpony is in de kern een creatief bedrijf. Een verzameling van mensen die ervaring en sporen
hebben verdiend in de film, tv, muziek en evenementen industrie. Ook is er een grote passie voor de
hospitality industrie. Dit DNA maakt Showpony een unieke verzameling van multitalenten die hun
kennis in een brede verzameling branches uiteen kunnen zetten. Ons team en DNA beschrijven we
als extravert, echt, girl/boy/they next door met een scherp randje, divers en inclusief maar niet
omdat het moet maar omdat het sinds dag 1 diepgeworteld is in de bedrijfscultuur. Mensen die niet
altijd binnen de standaarden van de traditionele industrieën vallen en getalenteerd zijn op meerdere
vlakken. Geen lege poppetjes!
Dit ga je doen en leren








Meedenken met concepten
Maken van verschillende uitingen voor on –en offline media
Vormgeven en controleren advertenties
Meedenken over het webdesign van onze website
Grafisch ontwerpen voor aantal van onze klanten
Ondersteunen van de projectmanagers
Bijhouden van social media

Kortom een veelzijdige stage waarbij je onze fulltimers zal ondersteunen op alle fronten!

Dit ben jij






fulltime inzetbaar zonder (fulltime) afstudeeropdracht
opleiding niveau MBO/HBO, op gebied DTP of grafisch vormgeving
Ervaring en affiniteit met het gebruiken van ontwerp software als Adobe Illustrator,
Photoshop, Indesign, Premier & After Effects.
je bent enthousiast, gedreven en houdt van aanpakken
je bent zelfstandig en pro-actief

Wat bieden wij
• We willen snel, veel en hard. We vinden dat jij de ruimte moet krijgen om te kunnen leren
en groeien bij een stage en dat nemen we serieus. Je krijgt bij ons alle vrijheid, kansen én
een professionele maar ongedwongen omgeving waarin we je uitdagen en stimuleren.
• Een stagevergoeding van €250 bruto per maand
• Toegang tot diverse evenementen en producties
Ben jij onze nieuwe aanwinst? Stuur ons dan een korte motivatie. Surprise us, daar houden we van!
Het mag in de vorm van een kort filmpje van jezelf of max. 1 A4tje. Een portfolio met opdrachten
waar je trots op bent, helpt enorm!
Interesse
Lijkt jou het leuk om ons team te komen versterken? Mail dan je motivatiebrief + CV met foto naar
info@showpony.nl

