
STAGE TECHNISCH/GRAFISCH TEKENAAR
Amsterdam, Nederland – Design 

Van bijzondere architectuur gaat jouw hart sneller kloppen. Van gedetailleerde, authentieke 
panden, tot gebouwen met strakke lijnen en vormen; je krijgt er geen genoeg van! Werk je graag 

werk je graag samen in een jong, ambitieus team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJCK. is een jong, Amsterdams merk met grote liefde voor de stad. Sinds 2016 tekenen wij strakke 
lijntekeningen van wijken, steden en gebouwen en hebben inmiddels een collectie die al meer dan 
1.000 verschillende prints kent.

WERKZAAMHEDEN

•    Tekenen van nieuwe WIJCK. prints, voornamelijk gebouwen
•    Up-to-date houden van de website
•    Assisteren bij het ontwikkelen en ontwerpen van Custom Made oplossingen
•    Ondersteunen bij store werkzaamheden & klantencontact

JOUW PROFIEL

•    Uitstekende bouwtechnische teken skills;

•    Werkt zelfstandige en bent flexibel;
•    Werkt netjes en georganiseerd;
•    Hebt een HBO/WO denk- en werkniveau;
•    Per direct beschikbaar of voor de eerstvolgende stageperiode (aug/sept 2019 of jan/feb 2020)

WAT BIEDEN WE JOU

Wij willen dat jij je stage zo goed mogelijk kunt uitvoeren en je een mooie ontwikkeling doormaakt. 
Dit willen we uiteraard zo leuk mogelijk maken, om zo samen mooiste dingen te creëren. Hier komt 
een hoop bij kijken, denk aan:

•    Het werken in een enthousiast team van creatieve professionals in een start-up omgeving;
•    Een stageplek waar je je kunt ontwikkelen en vele aspecten van een bedrijf leert kennen;
•    Ruimte voor je eigen ideeën en de kans om mee te denken aan mooie creatieve uitingen;
•    Een ruime stagevergoeding;
•    Meest gezellige kantoor, midden in Amsterdam op de Utrechtsestraat;
•    Een heerlijke lunch, leuke borrels en als het zonnetje schijnt varen op onze WIJCK. sloep!

GEÏNTERESSEERD? 

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Dan komen wij graag met jou in contact! 
Stuur je CV en motivatie naar Rutger Diemel (rutger@wijck.com). Uiteraard beantwoorden 
we eventuele vragen graag!


