Vacature stage Mediavormgever
JKM Media, locatie Breda, is voor het komende schooljaar opzoek naar een stagiair(e)
Mediavormgever. Als stagiair Mediavormgever kom je terecht op de afdeling visual department.
Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor alle visuele uitingen van het bedrijf. Je
bedenkt en ontwikkelt bijvoorbeeld afbeeldingen en video's voor op Facebook, je doet front-end
werkzaamheden voor de website's en je ondersteunt de tekstredactie met jou kennis van
vormgeving.
JKM Media is een Nederlands mediabedrijf met als missie om positieve impact te
bewerkstelligen. Een van de kernactiviteiten is de online uitgeverij, met brands als Superleuk.nl,
Hetdelenwaard.nl en Talentpodium.nl. In totaal hebben onze Nederlandse brands meer dan een
miljoen Facebook-likes. Momenteel zijn we druk bezig om door te groeien naar het buitenland. De
berichten die JKM Media via de kanalen verspreidt hebben veelal een positieve en/of educatieve
lading.
De werkzaamheden omvatten:
- Het maken van video’s en afbeeldingen voor onze eigen Facebookpagina’s;
- Het maken van algemene visuele uitingen voor JKM Media;
- Het bedenken van projecten die een meerwaarde leveren aan onze brands;
- Het ondersteunen van de tekstredactie met jouw kennis van grafische vormgeving;
- En nog véél meer, we zijn immers een flexibel bedrijf dat constant probeert te vernieuwen.
Wij zoeken:
- Je volgt een relevante opleiding;
- Je kan goed in teamverband werken maar ook zelfstandig een project afronden;
- Je bent creatief;
- Je hebt basiskennis van Adobe CC (met name Photoshop, Premiere Pro & After Eﬀects);
- Je droomt ervan dat jouw video meer dan een miljoen keer bekeken gaat worden;
- Je vindt een broodje pikante kip lekker.
Wij bieden:
- Een eigen bureau in ons nieuwe, inspirerende kantoor;
- Een stageplek waar je de kneepjes van het vak kan leren;
- Leuke collega’s;
- Ruimte voor eigen ideeën.

Enthousiast geworden? Dan zien we je reactie graag tegemoet! Wil je nog meer informatie? Neem
dan eens een kijkje op één van de Facebookpagina’s of op www.jkm-media.com. Je kan contact
opnemen met:
Pelle Brakkee, manager visual department
+31(0)6 81 81 83 29
Pelle@jkm-media.com

