
STAGE: DTP & VORMGEVING (MBO)
Wat ga je doen?:
Als stagiair(e) DTP en vormgeving heb je voldoende ruimte voor eigen ideeën en ben je onderdeel van de afdeling marketing. Je houdt je bezig 
met het ontwerpen en realiseren van diverse online en offline communicaite-uitingen. Hierbij kan je denken aan het maken van; productver-
pakkingen, folders, social media uitingen en video’s voor op narrowcasting. 

/ /
Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, 
machines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een 
omzet bij Ferney van circa 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad 
liggen. De missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt 
internationaal samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Onze merken:
Ferney is leverancier van 3 sterke eigen merken: 
• Kelfort, omvat een breed assortiment kwaliteitsproducten voor professioneel gebruik in de bouw en industrie
• Ironside, biedt een breed assortiment professioneel handgereedschap
• Oxloc, levert bouwbeslag voor bedrijven in herstel, renovatie en onderhoud

Wat bieden wij jou?
• Een leuke meewerkstage met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeën
• Het leren werken met Adobe programmas’s zoals Photoshop, InDesign, Illustrator en Premiere Pro
• De kans om te werken binnen een gedreven marketingteam
• Een prettige en informele werksfeer
• Een eigen werkplek op ons kantoor in Heerhugowaard
• Een marktconforme stagevergoeding

JOUW PROFIEL:
• Je volgt een opleiding MBO
• Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar
• Je bent enthousiast, proactief en gaat zelfstandig te werk
• Je bent communicatief sterk en goed in het schrijven van (commerciële) teksten met een creatieve insteek
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal
• Je bent woonachtig in Noord-Holland
• Je herkent jezelf in onze kernwaarden: hartelijk, ondernemend, meedenkend en weloverwogen

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie over deze stageplaats kun je contact opnemen met Jemima Tiesjema op 072 5765086.
 Je sollicitatie kun je per e-mail sturen aan marketing@ferney.nl. 
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