Stage Allround Creative
Raak jij opgewonden van een sterk merk en wil je een bijdrage leveren
aan de (internationale) uitbreiding van veelbelovend, jong kledingmerk?
Functie:
Periode:
Uren:

Allround Creative
1 september – 31 januari
Fulltime á 36uur per week

Bonne Suits is een jong, Amsterdams kledingmerk dat (mede-) is opgericht door Bonne
Reijn. Tijdens zijn carrière als stylist, merkte Bonne dat hij iets miste in het mode-aanbod:
veelzijdige kleding die geschikt is voor iedereen, elk moment en lang mee gaat. Als
reactie ontwikkelde hij het ‘Bonne Pak’: een op klassieke overals en werkpakken
gebaseerd pak dat in zijn neutraliteit geschikt is voor elke situatie en het platform biedt om
vormgegeven te worden door iedereen. Zoals Bonne het zegt: ‘een schooluniform voor
het leven’.
Om dit pak hebben we een sterke merkidentiteit gebouwd, waarbij alle communicatie in
tune is: taalgebruik, fotografie, vormgeving, samenwerkingsverbanden, verkoopkanalen,
etc. Nu groeit ons merk en, daarmee, onze activiteit en het bereik dat we daarmee
hebben. Daarbij komt ook kijken dat er meer communicatie-uitingen komen en dat onze
doelgroep steeds diverser wordt. Als creatief stagiair ga je ons helpen het merk helder en
gefocust te houden, terwijl we tegelijkertijd groeien.
Het team
We werken met een klein team bestaande uit de oprichters Bonne (creative director) en
Justus (business director), een ontwerp- en productiemedewerker, jou en één andere
stagiair. Je kunt dus een hoop bijdragen aan het mode label Bonne Suits. Dit houdt in dat
je veel verantwoordelijkheden zult krijgen, maar dat er ook verwacht wordt dat je met
eigen input komt en initiatief durft te tonen.
Taken
•
•
•
•
•
•

Je komt met creatieve ideeën om Bonne Suits door te ontwikkelen
Je bent bij (vrijwel alle) meetings met klanten, producenten en nieuwe
samenwerkingen
Je wordt volledig betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën
Je ontwerpt beeldcommunicatie en schrijft (interne en externe) communicatieteksten
Je bent verantwoordelijk voor het documenteren van alle creatieve stappen binnen
het bedrijf
Je wordt betrokken bij alledaagse werkzaamheden

Vereisten
• Je studeert nog (MBO/HBO/WO)
• Voorkeur gaat uit naar kunst/mode academische achtergrond
• 36 uur beschikbaar voor een periode van 5 of 6 maanden
• Creatief, verantwoordelijk, zelfstandig en initiatiefrijk
• Ambitieus, houdt van hard werken
• Brede culturele interesse
• Bekwaam in Adobe Cloud: Photoshop, Illustrator and Indesign.
• Talen: Nederlands & Engels

