
STAGIAIR VISUAL DESIGN
Ben jij op zoek naar een stage binnen een non-profit organisatie die klimaatverandering tegengaat

én ben je vanaf 1 september 2021 beschikbaar? Dan zoeken wij jou!

Functieomschrijving: Stagiair Visual Design 

Duur: minimaal 4 maanden 
(vanaf september 2021, eerdere startdatum is mogelijk)

Aantal uur per week: 32-40 uur 

Locatie: Amsterdam en op afstand

Opleidingsniveau: MBO of HBO 

Aantal jaren werkervaring: 0 

Salarisindicatie bruto per maand: €250

Vakgebied: Creative, Design, Content

WAT ZOEKEN WIJ?
• Je zit minstens in je 2e jaar van je MBO of HBO-opleiding in de creatieve branche (denk hierbij 

aan opleidingen zoals Grafisch lyceum, Artemis, NEW school of Communicatie & Multimedia 
Design of Hogeschool van de Kunsten).  ● 

• Je bent minstens 4 maanden beschikbaar voor minimaal 32 uur per week  ●
• Je hebt een goede beheersing van Adobe CC: Photoshop, Illustrator, Indesign   ● 
• Je hebt affiniteit met onze vergroeningsmissie!   ● 
• Je bent proactief en draagt zelf nieuwe creatieve ideeën aan  ● 
• Je hebt kennis van social media en online trends  

Nice to have skills, maar niet noodzakelijk: video bewerken, 2D/3D animatie, web- en mobile design, 
illustratie, UX/UI-design, copywriting.

FUNCTIEOMSCHRIJVING & WERKZAAMHEDEN
Als stagiair(e) visual design ondersteun je onze artdirector en ons marketingteam in elke mogelijke vorm van visuele 
communicatie: van off- tot online! Zo help je bijvoorbeeld met het ontwerpen van grafisch beeld- of videomateriaal 
voor online gebruik, zoals social media posts, presentaties en nieuwsbrieven. Maar je gaat ook aan de slag met offline 
uitingen zoals advertenties in magazines of het ontwerpen van billboards. Tot slot denk je mee over marketinguitingen, 
campagnes en onze social mediastrategie.

Bij Justdiggit krijg je als stagiair(e) veel eigen verantwoordelijkheid, vrijheid om jezelf te ontwikkelen en ruimte voor jouw 
eigen creatieve ideeën! Kortom, je speelt een belangrijke rol binnen ons team.   



OVER JUSTDIGGIT
Wij zijn een Nederlandse non-profitorgan-
isatie die droge gebieden in Afrika weer 
groen maakt door boeren te inspireren en 
activeren. Dit heeft een positieve impact op  
klimaatverandering, mensen en natuur. 
Visuele communicatie en design spelen 
hierin een belangrijke rol en daar hebben 
we jou bij nodig! Meer informatie over wie 
we zijn en wat we doen, vind je op www.
justdiggit.org. 

SOLLICITEER!
Klinkt dit als iets voor jou? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 

info@justdiggit.org. We zien je sollicitatie graag tegemoet! 

WAT BIEDEN WIJ?
• Werkervaring in een snel (internationaal) groeiende non-profit organisatie  ● 
• Een kleine organisatie met veel eigen inbreng, om zo je eigen nieuwe, creatieve concepten te bedenken  
• Een gezellige werkplek binnen een informeel en gemotiveerd team op loopafstand van Amsterdam 

Centraal Station  
• Stagevergoeding van € 250,- bruto obv 40 uur per week, plus OV-vergoeding/kilometervergoeding  
• Je mag er elke dag een schepje bovenop doen, tijdens onze gezonde én gezellige lunch  
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