
STAGIAIRE DTP & VORMGEVING
Als stagiair(e) DTP en vormgeving krijg je veel ruimte voor eigen ideeën en ben je onderdeel van onze afdeling marketing. Je houdt je bezig 
met het ontwerpen en realiseren van diverse online en offline communicatie-uitingen. Hierbij kun je denken aan het maken van productver-
pakkingen, etiketten, 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. Ferney biedt een 
compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, machines en bouwbeslag aan haar leden. Wij leveren diverse diensten op het gebied 
van IT, marketing, logistiek en finance. De 42 aangesloten leden hebben ruim 400 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 300 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 9000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden. Ferney werkt internationaal samen met de krachtige Duitse 
partner: E/D/E.

WERKZAAMHEDEN: 
• Vormgeven van folders en flyers
• Opmaken van verpakkingen, etiketten en handleidingen 
• Produceren van (product)video’s  ter promotie van onze 

eigen merk artikelen in de vestigingen van de bij Ferney 
aangesloten leden

• Meedenken over de invulling van social media uitingen en 
nieuwsbrieven

• Vormgeven van online magazines en catalogussen
• Ondersteunen bij de organisatie van beurzen 

JOUW PROFIEL: 
• Je volgt een opleiding MBO 
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar 
• Je bent enthousiast, proactief en gaat zelfstandig te werk
• Je hebt ervaring met Adobe programma’s zoals Photoshop en 

InDesign
• 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?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Stijn Hoogakker 
via 072 576 50 93. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar stijn.hoogakker@ferney.nl. 

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl

Wat bieden wij jou?
• Een leuke en leerzame meewerkstage met verantwoordelijkheid en ruimte voor 

eigen ideeën
• 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

Wij zoeken een:


