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ONS BUREAU
Communicatiebron is een full service 
communicatiebureau voor creatieve communicatie- en 
zakelijke evenementen. We ontwikkelen communicatie-
strategieën en -plannen, creatieve concepten, events en 
communicatiemiddelen voor uiteenlopende opdracht-
gevers in de mobiliteitsbranche, de sport, de zorg, de 
technieksector en (semi)overheid.
Met de labels Communicatiebron, Evenementenbron 
en Promotiebron zijn we actief  op het gebied van 
communicatie, reclame en evenementen. Drie bronnen, 
één golf  van energie.

JOUW STAGE 
Als stagiair draai je bij ons 5 maanden volledig mee 
in het team. Afhankelijk van je opleidingsrichting ga je 
onder professionele begeleiding aan de slag met:
 creatieve concepten voor campagnes, themabeelden, 
logo’s en huisstijlen; 

 vormgeving en opmaak van brochures, (digitale) 
nieuwsbrieven, periodieken, flyers, posters, 
uitnodigingen, borden, online banners en 
presentaties;

 foto- en videoproducties, zowel voor online als offline 
gebruik op bijvoorbeeld events; 

 webdesign, app-design en social media platformen.

WAT BIEDEN WIJ?
 een leuk, informeel team met professionals waar je 
veel van kunt leren

 interessante opdrachten en projecten om je portfolio 
mee te verrijken

 een passende stagevergoeding
 een toptijd

JOUW PROFIEL
Wij zoeken een stagiair met 100% passie voor het 
communicatievak:
 een 3e- of  4e-jaars student mediavormgeving 
of  multimedia design, bijvoorbeeld van Nimeto, 
Grafisch Lyceum, Cibap of  de HBO-opleiding 
Communicatie en Multimediadesign

 met een goede basiskennis van Indesign, 
Illustrator en Photoshop

 eventueel aangevuld met html5, Final Cut  
en/of  Prezi 

 een enthousiaste en leergierige creatieveling met 
oog voor detail

 en een echte teamspeler die graag de handen 
uit de mouwen steekt

REAGEREN?
Enthousiast over onze stageplek? 
Mail dan een korte motivatie en je cv naar:
christel@communicatiebron.nl. En natuurlijk zijn we 
ook heel nieuwsgierig naar je portfolio!

HOTSPOT
Ons bureau zit op de nieuwste 
hotspot van Nijmegen: de 
Handelskade! Een fantastische 
plek aan de Waal en dicht bij het 
centrum! Ons adres:
Kaaisjouwerskade 390
6541 EW Nijmegen

VACATURE:

Communicatiebron I Christel Janssen I 024 - 20 20 024 I christel@communicatiebron.nl

WWW.COMMUNICATIEBRON.NL

TOPSTAGE 
VOOR EEN 

TOPSTUDENT 
MEDIA

VORMGEVING
 SEPT. 2018 – FEB. 2019

GRAFISCH - INTERACTIEF - CROSSMEDIAAL - AUDIOVISUEEL - DEVELOPER

Jeanine Baaima
Nimeto Utrecht - MBO-4

Celine Brussen
Nimeto Utrecht - MBO-4

Babet van Straaten
Hogeschool Utrecht - HBO

Echt een geweldige stage! Zo 
onwijs veel geleerd! Het evenement 
was ook een geweldige ervaring die 
ik niet had willen missen. 

Ik heb heel veel mogen doen, 
de opdrachten waren uitdagend en 
veelzijdig. Een periode die ik niet 
snel ga vergeten!

Dankzij uiteenlopende  
op  drachten heb ik op deze toffe plek 
aan het water mijn portfolio kunnen 
uitbreiden en kunnen afstuderen!


