
 

  

STAGE GRAFISCH VORMGEVEN 

Welcome to our playful little universe! House of Jamie biedt een uitgebreide collectie van kleding & accessoires 
voor boys en girls van 0-8 jaar. Designed in Amsterdam, made in Istanbul. Alle producten zijn gemaakt van eco-
friendly stoffen onder Fair Trade omstandigheden. Voor meer info: http://www.houseofjamie.com. 

WAT?  
House of Jamie is op zoek een stagiaire die grafische vormgeving studeert (of een aanverwante studie) voor 4/5 
dagen per week, voor minimaal 5 maanden. We bieden de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen 
bij een snelgroeiend kinderkleding en –accessoire label en om te ervaren hoe het hele traject verloopt vanaf 
het ontwerpproces tot aan het lanceren van de nieuwe collectie, waarbij jij ons ondersteunt in het ontwerpen 
van digitale en niet digitale uitingen, zoals lookbooks, flyers en banners voor op de website. House of Jamie is 
gevestigd in Diemen (vlakbij metrostation Diemen Zuid / Verrijn Stuartweg).  
 
 
WERKZAAMHEDEN? 
- Je ontwerpt lookbooks, flyers en catalogi.  
- Je maakt grafische ontwerpen voor online marketing uitingen, de website en social media 
- Je ontwerpt uiteenlopende branding uitingen, zoals visitekaartjes en stickers 
- Je ordent en beheert het beeldmateriaal en voert kleine beeldbewerkingen uit 
- Je creëert eigen content voor de website en social media, dmv fotografie en/of video 
 
EISEN? 
- Je volgt een MBO+ / HBO opleiding in grafische vormgeving of je bent net afgestudeerd 
- Ervaring met Illustrator / Photoshop / Indesign is een must! 
- Je bent zelfstandig, creatief, initiatiefrijk, flexibel en houdt van aanpakken  
- Affiniteit met mode en een goed gevoel voor stijl 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
- Je bent flexibel en houdt van een uitdaging in een dynamisch snelgroeiend bedrijf 
 
WIJ BIEDEN: 
- Een stage met veel verantwoordelijkheid en de kans om jezelf optimaal te ontwikkelen 
- Een fijne werksfeer in een jong en informeel team 
- Ervaring opdoen in een bedrijf dat ontzettend snel groeit 
- De vrijheid om jouw eigen creativiteit toe te passen 
- Ervaring opdoen in de modebranche en alles leren wat er te leren valt bij een klein modelabel 
 
PERIODE 
Februari - juni/juli (4/5 dagen per week), min. een periode van 5 maanden. 
 
STAGEVERGOEDING: Ja  
 
INTERESSE? 
Stuur je CV en motivatie naar berra@houseofjamie.com 


