STAGE ONTWERP
Reitsema & partners is op zoek naar een gemotiveerde stagiair(e) die vanaf 1 september (eerder is mogelijk)
voor een periode van 4 à 6 maanden wil assisteren in een projectteam met ontwerpen, tekenen, presenteren,
maquettes en onderzoeksactiviteiten.
Je wordt intensief betrokken bij het ontwerp- en onderzoeksproces bij verschillende projecten en verschillende
fasen. Een kans om in de praktijk te leren hoe je een helder, integraal en conceptueel een sterk ontwerp kunt
maken.
We zoeken frisse denkers die iets willen leren, maar ook innovatieve input kunnen leveren. Ben jij die
getalenteerde ontwerper?

PROFIEL
Ervaring met AutoCAD is een grote pré. Een goede beheersing van Adobe Photoshop en SketchUp is een must.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur de Engelse taal en je hebt uitstekende
communicatieve vaardigheden. Opleiding: Universiteit Bouwkunde Architectuur, HBO bouwkunde, Academie
van Bouwkunst, HBO interieur of gelijkwaardig.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur voor 8 juli een korte motivatiebrief, CV en portfolio (niet groter dan 10mb) naar
s.weitering@reitsema.com onder vermelding van vacature “Stage architectuur/interieur”
Ga voor meer informatie over reitsema & partners naar www.reitsema.com

STAGE PR
Reitsema & partners architecten is ook op zoek naar een stagiair(e) voor PR. Je zal samen met onze PR-medewerker zorg
dragen voor externe relaties, pers communicatie, onderzoek en productie van visueel (druk)werk.
Onder begeleiding van de PR-medewerker ben je verantwoordelijk voor het:
− Assisteren van de PR-medewerker en de architecten
− Behandelen van persverzoeken tot interviews, publicaties, tours en evenementen
− Voorbereiden van geschreven en visuele materialen voor presentaties en publicaties
− Organiseren van pers knipsels
− Managen van onze online aanwezigheid op Social Media als LinkedIn, Facebook en onze website
Je zal nauw samenwerken met het gehele team binnen het kantoor.

WIJ BIEDEN
−
−
−
−

Een stage van 3-6 maanden, 3-5 dagen
Een aantrekkelijke werkomgeving
Leuke collega’s die hard werken en veel lachen
Waardering voor eigen initiatieven

PROFIEL
−
−
−
−
−

Schrijfvaardigheid en/of ervaring in grafisch ontwerp
Goede beheersing van de Nederlandse, en bij voorkeur Engelse, taal in woord en geschrift
Zelfstandig, pro-actief en plichtsgetrouwe werk ethiek
Goed georganiseerde teamplayer die helder communiceert
Kennis van en praktische ervaring met video editing en social media is een pré

Ben je geïnteresseerd?
Stuur voor 8 juli een korte motivatiebrief en CV naar s.weitering@reitsema.com onder vermelding van vacature ‘Stage PR’.
Een eventueel portfolio meesturen wordt gewaardeerd!
Ga voor meer informatie over reitsema & partners naar www.reitsema.com

