MEO
Wij zijn mediabureau MEO: een groeiende organisatie met circa 20 collega’s, waar we onder
meer magazines, websites, apps en ondersteunende diensten verzorgen. Als social enterprise
richten wij ons op het ontwikkelen van talent. Sinds kort zitten we in de Gasfabriek, een
industrieel pand in het centrum van Alkmaar.
Binnen onze groeiende organisatie hebben we een vacature voor een

Stagiair(e) Vormgeving
Je verzorgt vormgeving/dtp voor diverse producten van onze klanten, zowel digitaal als
drukwerk: (digitale) magazines, folders, logo’s, banners, posters – noem het maar op!
Binnenkomende opdrachten of correcties weet jij te vertalen naar passend beeld. Hierbij kun
je je goed inleven in wat de klant wil uitstralen. Je werkt zelfstandig en in teamverband met
de grafisch leermeester, een studio manager en ons team van getalenteerde leerlingen.
Wie ben jij?
• Je bent graag creatief bezig;
• Je doet een mbo-of hbo-opleiding op het gebied van grafische vormgeving, reclame en
productie of in een andere relevante richting;
• Je vindt het leuk om diverse producten vorm te geven, zowel on- als offline;
• Je bent gevorderd in Adobe-software, zoals Photoshop, Illustrator en InDesign;
• Je bent enthousiast, positief, gedreven en spontaan;
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team goed werken;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd;
• Je leert graag, maar deelt ook met plezier je eigen kennis;
• Je hebt klantencontact betreft versturen van pdf’s naar klant voor goedkeuring of
doorvoeren van correcties.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
• Je werkhouding is proactief, flexibel en collegiaal;
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Je bent woonachtig in de omgeving van Alkmaar.
Waarom bij MEO?
• We bieden je een plek waar je veel kunt leren;
• Je wordt onderdeel van een jong en gezellig team;
• Je wordt goed begeleid door zowel een grafisch leermeester als door de studio
manager;
• Je ontvangt een ruime stagevergoeding;
• Je krijgt extra trainingen;
• Je doet veel bijzondere en verschillende opdrachten.
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je aan ons
voorstellen door een e-mail met cv te sturen naar info@werkenbijmeo.nl

