Public Cinema zoekt:

Stagiair Visual Consultancy

(Design Thinking)

Jouw profiel

Wordt jij onze nieuwe stagiair Visual Consultancy (visual thinking)? We zoeken
een student die gaat meedraaien in projecten op het snijvlak tussen design
thinking, visualisatie, strategie en consultancy. Je doet onderzoek, adviseert

\ Je hebt een zelfstandige werkhouding, bent flexibel, sociaal
en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.

opdrachtgevers, bent aanwezig bij visualisatiesessies en werkt schetsen uit tot

\ Je hebt interesse in de combinatie van consultancy, visualisatie en mediaproductie.

eindproducten. We werken aan veel afwisselende en uitdagende projecten,

\ Je hebt kennis van design thinking en wil graag meer leren over het raakvlak tussen

en in overleg is veel mogelijk.

design thinking en visueel werken in de context van (semi-)publieke organisaties
\ Je hebt affiniteit met tekenen als middel om complexe onderdelen duidelijk te maken.

Public Cinema is een creatief ontwerpbureau met 10 jaar en 2.000
projecten aan ervaring. Met een team van 30 mensen werken we aan zeer

Wat we bieden

uiteenlopende projecten zoals huisstijlen, campagnes, infographics, websites
en e-learning. We werken voornamelijk in opdracht van organisaties in de

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

publieke sector zoals ministeries, universiteiten en zorginstellingen.

\ Een ontspannen en plezierige werkomgeving, met afwisselende projecten,

We specialiseren ons in de vertaalslag tussen inhoud en vorm.
Maatschappelijke betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan.

veel verantwoordelijkheid en goede begeleiding.
\ Een stoere werkplek in een creatief pand in Amsterdam-West (en thuiswerken
maken we ook mogelijk).

Ontmoet een paar van je toekomstige collega’s

\ Gezellige lunches en wekelijks een borrel.
\ Een stagevergoeding van 300 euro per maand.

Heb je interesse?
Victor

Nicolien

Iris

Bekijk hier een selectie van
onze projecten:
https:/bit.ly/34uYflO
Kijk voor wie we zijn en wat we doen op:
www.public-cinema.com

Stuur dan een e-mail met je portfolio en motivatie naar Daphne Koekkoek:
daphne@public-cinema.com. Vermeld erbij: ‘stage visual consulatancy’. De stageperiode is
vanaf 1 september voor 20 weken fulltime. Heb je een vraag? Dan kun je altijd bellen naar
Peter Kasbergen op 06-28508948 of mailen naar peter@public-cinema.com.

*

We zien je e-mail graag tegemoet!

