
MKBid internet diensten ontwikkelt, optimaliseert en beheert websites en web-applicaties voor voornamelijk het midden- en 
kleinbedrijf. MKBid is tevens gespecialiseerd in online marketing en het online positioneren van producten en diensten, aangevuld 
met professionele copywriting en functioneel design.

Om ons team te komen versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Stagiair Front-end Webdevelopment & Design

Wat houdt de meewerkstage in?

Tijdens je meewerkstage bij MKbid ga jij je voornamelijk bezighouden met het ontwerpen, optimaliseren en ontwikkelen van 
nieuwe gebruiksvriendelijke (mobiele) web-applicaties voor onze dochterondernemingen Baanmakelaar - Werving & Selectie, 
een bedrijf gespecialiseerd in het werven van kandidaten voor vacatures op MBO niveau 1 t/m 4 in de bouw en technische 
branches én Singel Personele Diensten, een expert op het gebied van payrolling, uitzenden en detacheren.
Daarnaast wordt je betrokken bij de start voor het ontwerpen en ontwikkelen van onze eigen website.

Je werkt nauw samen met een jong team van ervaren developers, designers en online marketeers. Je krijgt ruimte om te werken 
aan je persoonlijke competenties en leert veel over het meedenken met de eindgebruiker.

Jij bent bekend met...

Als stagiair Front-end Webdevelopment & Design weet je goed je weg te vinden in:

• HTML5 & CSS3
• Dreamweaver, Coda of een ander soortgelijke webdevelopment IDE
• Wordpress
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Kennis van SASS/LESS is een pré
• Kennis van Indesign is een pré
• Kennis van Javascript en jQuery is een pré

 
En heb je ervaring met:

• Het technisch en functioneel ontwerpen van sites en applicaties
• User interface design
• Mobile / responsive design

Wat verwachten wij van jou?

Jij bent een enthousiaste resultaatgerichte webdesigner met goede kennis van HTML5/CSS3 en Photoshop. Je vertaalt ideeën 
naar een werkend product, durft verantwoordelijkheid te nemen en kijkt verder dan je scherm om mee te denken over de 
ontwikkeling van producten in de volle breedte.

• HBO werk- en denkniveau
• Beschikbaar per augustus/september 2016 voor een minimale periode van 4 maanden, bij voorkeur langer
• Beschikbaarheid van 4 of 5 dagen in de week
• Bij voorkeur een opleiding in Multimedia Design, Digitale Communicatie en Media of vergelijkbaar



Wat kan jij van ons verwachten?

Interesse?

Heb je interesse in deze stageplek? Stuur dan je cv en motivatie naar yordy@mkbid.nl t.a.v. Yordy van Ekris

Wij bieden je een leerzame en afwisselende stageplek in een informele omgeving binnen een klein, jong en gedreven team.

• Leerzame stageplek in Utrecht
• Je doet ervaring op in een Agile werkomgeving met een team van ervaren developers, designers en (online) markteers
• Je doet kennis op van SCRUM
• Je leert werken met GIT
• Ruimte voor eigen initiatief en ideeën  

Locatie

MKBid is gevestigd te Utrecht op de Tennesseedreef 13R (Bedrijventerrein Nieuw Overvecht).

MKBid internet diensten
Tennesseedreef 13R
3565 CK Utrecht


