
Ontwerpen! Je draagt direct bij aan de visuele identiteit en communicatie van Schwung en onze klanten. 
Je denkt mee over ontwerp- en materiaalkeuzes, met oog op de doelgroep. Bij Schwung staan ethische en
duurzame designs hoog in het vaandel. 
Je vindt de balans tussen het pixel-perfect maken van plaatjes en vlot werken. Binnen ons
marketingbureau ligt het tempo (vaak) hoog en zijn deadlines belangrijk.

Humor, want lachen is gezond.
Zijn wie je bent. Met een lach en een traan. 
Creativiteit combineren met gezond boerenverstand. Met schwung zonder poeha.
Gemotiveerde teamleden. Enthousiast en ‘t liefst ook een beetje brutaal.
Sociaal betrokken ondernemen. Wie goed doet, goed ontmoet!

Je komt niet voor niets, want we betalen je €250 per maand stagevergoeding.
Je krijgt ook een gezellige groep van collega's, die je maar al te graag begeleiden en op touw nemen.
Onbeperkt vakantiedagen. Je kan vrij nemen wanneer je wilt. Uiteraard altijd in gezamenlijk overleg.

Jouw talenten en to-do list
Natuurlijk ben jij mega creatief. Jij hebt de ambitie om niet alleen mooie, maar bovenal functionele dingen te
ontwerpen. Je bent gemotiveerd en kunt zowel met print als webdesign aan de slag. Daarnaast hou jij van een
babbeltje en humor. Ben je al best bekend met de kleurrijke wonderwereld van Adobe, maar raak je af en toe
nog verdwaald? Geen stress, wij leren een gemotiveerde aanwinst als jij graag alle kneepjes van het vak. 

Dit ga je doen:

What the Schwung?
Als je deze uitdaging aangaat kom je terecht bij een jong bedrijf in Maassluis. Schwung is energiek, creatief en recht
door zee. Dagelijks lunchen we samen en op vrijdag doen we een borrel. Eén keer per maand, op de laatste vrijdag,
klappen we de laptops dicht en doen we samen vrijwilligerswerk. We helpen dan bijvoorbeeld bij de Voedselbank,
Stichting Jarige Job of we gaan naar het strand om op te ruimen. Er valt altijd wel wat te lachen én er valt ook altijd
wel wat te verbeteren. Maak je borst maar nat, want vervelen ga jij je niet!

Wij houden van:

Wat kun je van ons verwachten?

Sociaal merkbureau Schwung zoekt een Grafisch Designer-in-opleiding met gevoel voor
webdesign en lef. Wil jij positieve impact, enthousiaste klanten en blije collega’s maken?
Knal jij het ene na het andere originele ontwerp uit je laptop? Laat ons dan ASAP weten
dat je bestaat! We want you.

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan snel je CV & motivatie naar bo@teamschwung.nl of michael@teamschwung.nl

sociaal merkbureau


