Yart Factory Stagiair(e) Product Vormgeving

Aantal uur:

24-40 uur per week

Standplaats:

Waalwijk

Vanaf:

September 2020

Duur:

minimaal 4 maanden

Niveau:

MBO

Wie zijn wij
Yart Factory is een productiehuis dat met behulp van moderne laser-, en CNC frees technieken
creatieve ideeën van haar klanten omzet in tastbare producten en onderscheidende diensten. Yart
Factory produceert een veelzijdig portfolio op maat voor de creatieve industrie (hobbymarkt), de
grafische industrie en de lifestyle- (homedeco). De naam Yart Factory is een samentrekking van
Your Art Factory. De focus van het bedrijf is ART.
Team
Ons team in Waalwijk bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Elke dag werken onze commerciële
medewerkers, dtp-er, product designer, administratie-, productie- en logistiekmedewerkers samen
om onze klanten te verrassen en een optimale service te kunnen bieden.
Wij zoeken
Wil jij een nieuw product ontwerpen voor de internationale markt? Wij zoeken een leergierig
persoon die interesse en affiniteit met de hobbymarkt heeft. Jij bent een vormgever die creatief te
werk gaat met nieuwe ontwerpen voor producten maar ook bestaande bestanden goed kan
uitwerken. Je zult meewerken met de dagelijkse werkzaamheden, het ontwikkelen van nieuwe
producten en het verbeteren en bijhouden van bestaande producten. Je kan kritisch naar jouw eigen
werk kijken, bent een doorzetter, en gaat voor het beste resultaat.
Enkele hoofdtaken van deze stage zijn:
•
•
•
•

Het ontwerpen en ontwikkelen van hobby en home deco artikelen
Controleren van klant bestanden of ze geschikt zijn om te
produceren
Je doet onderzoek naar materialen en de nieuwe trends
Overige ondersteuning bieden aan de afdeling

Jou profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent leergierig en toont initiatief
Je kunt je ideeën overtuigend presenteren
Je gaat onderzoekend te werk en hebt oog voor detail
Je bent onafhankelijk, flexibel en natuurlijk zeer creatief
Je bent vaardig met Illustrator, InDesign, en Photoshop
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed werken
Je bent stressbestendig

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Onkosten vergoeding
Je eigen bureau bij ons op het kantoor in Waalwijk
Direct een tastbaar resultaat van jou ontwerp
Veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen en te leren
Maandelijks een gezellige lunch met je collega’s

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie via e-mail: solliciteren@yartfactory.nl of
je kunt bellen met Jaap van de Wouw, 0416-33 26 72
Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.yartfactory.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

