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LEARN  
SOMETHING  
NEW EVERY  
DAY
BRANDING vindt het belangrijk om studenten op 
te leiden en onze grafische en communicatiesector 
op hoog niveau te houden. Wij hebben één plek 
beschikbaar voor een stagair(e) van HBO of MBO 
niveau 4 op het gebied van communicatie, grafisch 
ontwerp, multimedia en design. Wij kiezen er bewust 
voor om maar één student op te leiden omdat wij 
van mening zijn dat aandacht de sleutel is tot groei. 
De student krijgt bij ons bedrijf alle facetten van het 
bedrijfsleven mee. Zowel op het gebied van concept-
denken, grafisch ontwerp, dtp als productiekennis 
loopt de stagiair(e) mee met de praktijk en zal waar 
mogelijk zo autonoom mogelijk opereren. Omdat we 
een kleine organisatie zijn vinden wij het belangrijk 
dat een student al een zekere mate van zelfstandig-
heid heeft in de Adobe Creative Cloud pakketten en 
basis communicatievaardigheden beheerst. Tevens 
is het belangrijk dat een student in het team past en 
zich op zijn/haar gemakt voelt want alleen dan kan je 
optimaal leren. 

Wij hebben een erkenning van de Samenwerkende 
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven welke re-
gelmatig na een nieuwe beoordeling wordt verlengd.

Ons accreditatie-nr. / Leerbedrijf ID is 100236777.
Voor meer informatie: www.s-bb.nl

OVER SBB Samen met het beroepsonderwijs en 
het bedrijfsleven werkt SBB aan de optimale aanslui-
ting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ze stimu-
leren en borgen dat de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn in de praktijk, terugkomen in het aanbod 
van de opleiding. De organisatie verzamelt unieke in-
formatie over het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en 
stages en leerbanen en handelt op basis hiervan. Dit 
doet SBB pro-actief, deskundig en altijd verbindend. 
SBB heeft bij uitstek de expertise om onderwijs en 
bedrijfsleven te verbinden en draagt daarmee bij aan 
de duurzame inzetbaarheid van studenten, werken-
den en werkzoekenden, voor nu en in de toekomst, 
die willen leren en blijven leren in de praktijk. 

Een succesvol Nederland vraagt om een beroeps-be-
volking die zich continu blijft ontwikkelen en duur-
zaam inzetbaar is. De orga brengt elk talent in de 
praktijk. Van jong tot oud, voor elke student, zorgt 
de organisatie voor de beste praktijkopleiding met 
uitzicht op een baan. Daardoor beschikken bedrijven 
nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig 
hebben. Als het gaat om leren in de praktijk en om 
unieke data over beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en 
stages en leerbanen, is SBB toonaangevend, gezag-
hebbend en een begrip in Nederland.




