
  
Stage web developer
Ben jij een enthousiaste, nieuwsgierige en nauwkeurige student, die graag in een klein 
en gezellig team werkt? En zou jij graag samen met bedrijven aan de meest optimale 
oplossing voor hun software werken? Wil jij echt wat leren tijdens je stage? Dan zijn we op 
zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Designer Kollektiv is een design & development agency gevestigd in het hart van de 
mediastad Hilversum. Als bedrijf houden wij ons bezig met fotografi e, videografi e, 
design, marketing, web-development, apps & IT-dienstverlening. Wij bouwen complexe 
softwareoplossingen die niet alleen goed werken, maar er ook prachtig uitzien. Met een 
passie voor creativiteit en teamwork helpen wij onze klanten om bij te blijven met de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van o.a. marketing en IT.

Wat ga je doen?
Als stagiair ontwikkel je mee aan onze systemen. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteit, 
houdt de documentatie hierover bij en helpt je collega’s met het testen. Je gaat aan 
de slag in de vele aspecten van modern web development in zowel de front-end als de 
backend.

Hoe pas jij binnen ons team?
Om binnen het team te passen zien wij graag de volgende kenmerken in jou terug:
• MBO (niveau 4) of HBO student
• Proactieve en resultaatgerichte houding
• Goede beheersing van de Engelse taal
• Je wordt enthousiast van coole projecten en kan samenwerken in teamverband
• Je kunt werken met deadlines en hebt gevoel voor kwaliteit en details
• Kennis van programmeertalen als PHP, MySQL en het liefst ook Javascript, jQuery,  
 HTML en CSS
• Ontwikkelen is eigenlijk iets wat je gewoon heel graag doet
 
Wat bieden wij?
• Elke dag om 10 uur beginnen en uitgebreid lunchen
• Een marktconforme stagevergoeding
• Gezellige en ambitieuze werkomgeving
• Werken met de modernste techniek
• Ruimte om je eigen mening te geven
• Betrokken begeleiding

Geïnteresseerd?
Stuur je CV naar alles@dklv.nl of 
neem een kijkje op onze website: http://dklv.nl
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http://dklv.nl/internships/


