
 
Vacature  : Stagiair(e) grafische vormgeving/DTP  
 
Wie zijn wij ? 
Snow College is het training en opleiding center, voor skiërs en snowboarders die meer 
uit zichzelf willen halen.  Snow College is heel het jaar door actief op Belgische en 
Nederlandse indoorbanen , alsook in de Alpenlanden .. 
Snow College bestaat uit 3 afdelingen: 

 Opleidingen: Oostenrijkse opleidingen & specifieke voorbereidingen tot ski/snowboardleraar 

 Performance: techniek trainingen voor recreanten en monitoren, alsook (reuzen)slalom, 
bulten & freestyle stages.. 

 Racing: training en begeleiding voor wedstrijdskiërs 
 
Werkzaamheden stagiair(e) grafische vormgeving/DTP 

 Het bedenken , ontwerpen en ontwikkelen van (campagne) uitingen 

 Opmaak van diverse digitale media-uitingen voor website, social media-kanalen, 
nieuwsbrieven, advertenties, online banners, posters, flyers , etc… 

 Beoordelen/verbeteren van huidige (campagne) uitingen 

 Het verzorgen van nieuwe content voor Snow College 

 Het verzorgen van ondersteunende werkzaamheden in de organisatie voor opleidingen en 
trainingen 

 
Onze ideale stagiair is .. 

 MBO, HBO of Bachelor student (vormgeving) 

 Goed in het ontwikkelen van tekst en beeld 

 Nauwkeuring/secuur kunnen werken 

 Enthousiast, creatief, zelfstandig en proactief 

 Een echte teamplayer 

 Iemand met een passie voor communicatie (schriftelijk, mondeling, online) 

 Kennis van grafische design 

 Gek op wintersport  
 
We bieden jou .. 

 Een stageplaats binnen een jong en dynamisch en gezellig team  

 Stagevergoeding conform de huidige normen 

 Een  leerrijke ervaring en meerwaarde voor je CV  

 Een heerlijke informele werksfeer 

 Bezig zijn met je passie 
 
Werkweek en werkplek in overleg ! 
Bij Snow College kunnen we je zowel een werkplek aanbieden op ons kantoor te Zeelandlaan 3, 
Terneuzen, Nederland (Skidôme) als op onze administratieve zetel te Bergen op Zoomlaan 18, 
Merksem, België.  
 
Iets voor jou ? 
Wil je ons team mee versterken? En denk je dat je in het geschetste plaatje past? Stuur dan je 
sollicitatiebrief en CV naar Ronny Geerinck via ronny@snowcollege.be en overtuig ons waarom we 
jou uit moeten nodigen voor een kennismakingsgesprek. 
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