Hey creatieveling,

wil jij je ontwikkelen van
nul tot honderd?
vacature stageplaats
min. 32 uur/week

Ben jij een echte creatieduizendpoot? Heb jij oog voor detail? Ben je leergierig, gezellig en een echte
teamplayer? Ken jij het Adobe pakket op je duimpje? Wil je jouw opgedane kennis in de praktijk brengen bij
een creative agency? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe stagiair. We leren je de kneepjes van het vak en
zo leer je alles over design, branding, marketing en de allround gang van zaken binnen een groeiend bureau.
Bij nul tot honderd bieden we het hele jaar stageplaatsen aan voor studenten 3e of 4e jaars allround DTP &
grafisch, marketing & communicatie en mediavormgeving.
Onze verwachtingen
Van onze stagiaires vragen wij een proactieve houding en veel enthousiasme. Jij denkt graag mee bij projecten,
draagt creatieve ideeën aan en zet deze om in visuele uitwerkingen. Tijdens deze stage ontwikkel jij je tot een
belangrijk onderdeel van ons hechte team en werk je voor een breed portfolio aan toffe klanten. Daarnaast sta je
altijd open voor nieuwe kennis en ben je een harde werker. Want als team zetten wij met z’n allen de schouders
eronder!
Wat wij bieden
nul tot honderd is een allround creative agency met een professionele, maar informele werkcultuur. Samen met
enthousiaste collega’s werk je aan het ontwerpen en vormgeven van online en offline communicatiemiddelen voor
aansprekende opdrachtgevers. Onze klanten lopen sterk uiteen, waardoor je aan heel verschillende interessante
opdrachten werkt, die jou een waardevolle praktijkervaring opleveren. Ook ga je werken aan de online & offline
zichtbaarheid van nul tot honderd zelf! Kennis opdoen en blijven ontwikkelen vinden we belangrijk. Naast hard
werken, houden we ook van ‘hard’ genieten en verhuizen we in juli naar een nieuw kantoor!
Over nul tot honderd
Een allround creatief bureau uit Breda dat nieuwe merken ontwikkelt en bestaande merken een boost geeft. We
kiezen voor oplossingen die het meest bijdragen aan het gewenste resultaat. Online en offline. Ons bureau is
er voor de ondernemers die alles uit hun merk willen halen. Wij geven merken karakter! Sterke en op het oog
simpele ideeën bedenken. Dat is waar we bij nul tot honderd erg goed in zijn. Eenvoudige, doeltreffende en
herkenbare designs; zo simpel is dat. Dat doen we met een betrokken team van professionals. In een open en
eerlijke werkcultuur. Met het belang van de klant altijd voor ogen.
Solliciteren
Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatie, cv en portfolio dan naar robert@nultothonderd.nl
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