Vacature: Mediavormgeving Stagiair
Over Scala Playhouse
Scala Playhouse is onderdeel van het beursgenoteerde Beate Uhse, een internationaal opererende
onderneming met meer dan 750 medewerkers in meer dan 12 Europese landen.
Als een van de toonaangevende bedrijven in de erotiekbranche, heeft Beate Uhse een grote
naamsbekendheid. In al onze activiteiten staan de klanten en hun behoeftes centraal. Beate Uhse
staat voor een levenslust en plezier.
Scala Playhouse, gevestigd in Almere, is de groothandel van Beate Uhse en heeft meer dan 70
medewerkers. Als een van de toonaangevende bedrijven in de erotiek-branche zijn we erg trots dat
we alle grote en innovatieve merken kunnen bieden.
Al onze medewerkers vertrouwen op elkaars enthousiasme, flexibiliteit en energie. Als team kunnen
we het verschil maken en ervoor zorgen dat Scala Playhouse dé meest gewaarde groothandel van
Europa blijft.
Wie zoeken wij?
Scala Playhouse is op zoek naar een enthousiaste stagiair mediavormgeving. Je bent creatief en hebt
een proactieve houding. Je bent ervaren met Adobe InDesign, Photoshop en Illustrator (kennis van
overige Adobe Creative Suite programma’s is een pré) en volgt een studie op minimaal MBO niveau
4. Je neemt graag eigen initiatief, maar werkt tevens goed in teamverband en bent minimaal 18 jaar
of ouder.
Taken
-

Banners opmaken voor o.a. onze website en wekelijkse nieuwsbrieven
Verpakkingen van onze eigen productlijnen ontwerpen
Opmaken van advertenties in diverse vakbladen
Opmaken van pagina’s in ons maandelijks b2b magazine
Meedenken over nieuwe verpakkingen van producten
Opmaken van divers overig drukwerk

Werktijden
Maandag tot donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 15.00 uur.
Stage- en reiskostenvergoeding worden besproken tijdens de sollicitatie.
Interesse?
Mail jouw motivatie en CV naar sabine.kirchner@scala-nl.com of bel voor meer informatie naar tel:
036-5219000 en vraag naar Sabine Kirchner (Marketing Manager).
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

