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Panas is een toonaangevende leverancier van telefoon-integraties. Met een
breed scala aan diensten & producten bedienen we met verschillende partners
een aantal speciﬁeke klantgroepen. Van verbinden tot bereikbaarheid.
We zijn een bedrijf dat met beide benen op de grond staat. We zijn trots op
ons bedrijf en willen dat graag aan onze klanten laten zien. We hebben een
dynamisch team die hard werkt om onze klanten optimaal te bedienen. Alle
uitingen die er zijn, van website, brochures tot nieuwsbrieven, maken en
bedenken we zelf met ons eigen marketing & communicatieteam. De inbreng
van stagiairs en meewerkstudenten is groot. We nemen iedere input heel
serieus. Vernieuwende ideeën kunnen zomaar bij jou vandaan komen.
Omdat ons bedrijf groeit en en we grote plannen hebben zijn we op zoek naar:

Vereisten:
• Je volgt een relevante MBO/HBO-opleiding.
• Je zoekt een meeloopstage of een leuke bijbaan.
• Je bent ﬂexibel en creatief en niet bang voor verantwoordelijkheid.
• Als bijbaan is het de bedoeling dat je minimaal 12 uur per week naar Rosmalen
kunt komen. Thuiswerken is mogelijk in goed overleg. Je moet dan zelf over de
benodigde apparatuur beschikken.

STAGIAIR GRAFISCH DESIGNER
Het betreft o.a. de volgende werkzaamheden:
• Opmaken van Promotie drukwerk.
(Flyers, brochures en handleidingen vormgeven binnen de huisstijlrichtlijnen).
• In beeld brengen van educatieve-/promotieﬁlmpjes.
(Visualiseer de werking van toestellen en headsets).
• Het maken van landingspagina’s voor onze website.
(Creatief met het doel een groot publiek te bereiken).
Het functieproﬁel:
• Goede taalvaardigheden. Naast het vormgeven is het wel prettig als je zelf ook
een stukje tekst kan schrijven.
• Creatieve oplossingen kunnen bedenken.
• Goed oog voor vormgeving.
• Zelfstandig en nauwkeurig.
• Bekend en vaardig met Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe CS, HTML en
Wordpress.
• Je kunt al een creatief portfolio laten zien waarin jouw passie voor vormgeving
tot uiting komt.

Wat krijg je hiervoor terug?
Wij bieden jou een inhoudelijk interessante stage of bijbaan op het gebied
van vormgeving op de afdeling marketing en communicatie binnen een snel
groeiende organisatie. Met stagebegeleiders die weten wat er vanuit jouw
opleiding gevraagd wordt hebben wij een perfect team klaar staan om jou
optimaal te begeleiden. Als je het als bijbaan gaat invullen zijn we ﬂexibel.
Daarnaast bieden wij jou:
• Een prima stagevergoeding/salaris.
• De mogelijkheid om veel te leren binnen een snelgroeiende organisatie.
• Een compleet ingerichte werkplek met de nodige apparatuur om je werk goed
te kunnen doen.

Je gaat deel uitmaken van het marketing en communicatieteam.
Deze stage is vanaf september 2018 voor 5 dagen per week en voor
minimaal 5 maanden. Wil je het als bijbaan invullen dan kun je starten
vanaf 1 april 2018.

INTERESSE?
Interesse?
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV op het emailadres
i.tetteroo@panas.nl. Dit adres is van Irma Tetteroo, zij is manager
marketing & communicatie. Voor toelichting is zij ook bereikbaar via
telefoonnummer 088 055 16 03.

