
The Nice Company zoekt een Grafisch Stagiair.
We zijn op zoek naar een ijsjesliefhebber die plezier haalt uit grafisch design en graag ervaring
op wil doen in een warm team. We zoeken iemand die zijn kwaliteiten wil ontwikkelen, houdt
van samenwerken en ideeën durft in te brengen. Smaakt dit naar meer? Dan is deze stageplek
zeker iets voor jou!

Wij zijn The Nice Company. De positieve changemaker van de ijsmarkt. Altijd op zoek naar de
meest duurzame manier om het lekkerste ijs te maken, van pure biologische ingrediënten. We
begonnen in Nederland met onze fruitijsjes bij mooie horeca plekken. Nu vind je Nice ook in
België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En we groeien hard door. Daarom zijn we op zoek
naar een enthousiaste grafisch design stagiair:

Tijdens je stageperiode werk je veel samen met onze ervaren grafisch ontwerpster en
marketing collega’s. Hierbij leer je alle aspecten van de ijs industrie. De focus ligt op het creëren
van on- en offline designwerk voor verschillende kanalen en marketingdoeleinden.

Wat wij verwachten.
● Dat ontwerpen je passie is en je ambitieus, nieuwsgierig en leergierig bent.
● Dat je zowel kan werken met kaders als creatieve eigen inbreng kan geven.
● Goede communicatieve en planningsvaardigheden.
● Oog voor detail.
● Dat je design werk kan laten zien wat een idee geeft van je vaardigheden en stijl.
● Goede ervaring met Adobe software: Illustrator, Photoshop, Indesign.�After Effects zou

een groot pluspunt zijn).
● Dat je ingeschreven staat bij een van de kunstacademies/hogescholen in Nederland.
● Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal.

Wat wij je bieden.
● Wekelijkse begeleiding en sturing vanuit een inspirerend en ondernemend team.
● Een veelzijdig takenpakket met eigen verantwoordelijkheid en carrièreontwikkeling.
● Creatieve en inspirerende werkomgeving in Amsterdam.
● Heerlijke Nice ijsjes en verzorgde lunch.
● Marktconforme stagevergoeding.

Heb je interesse?
Stuur ons dan een berichtje met je motivatie en portfolio naar maartje@thenicecompany.nl Als
je vragen hebt, bel dan gerust naar ons kantoor 020 670 84 79 en vraag naar Maartje.
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