Stagiair(e) Fashion Design ETP
WERKEN BIJ ETP: EEN GEWELDIGE ERVARING
Het ETP team is een bijzonder team! In onze vroeg 19e-eeuwse villa in
Driebergen gonst het de hele dag. Het bruist van actie: creativiteit en
ontwerp, slim kraken van complexe vraagstukken, productie maken
(letterlijk & figuurlijk), veel service en advies aan alle klanten en hun
medewerkers. En veel plezier, met elkaar, in het werk en in dat wat wij
voor de klant bereiken.
Ons doel? Trotse medewerkers bij de klant, die blij zijn met hun mooie
bedrijfskleding.
Hoe we dat doen? Met passie, commitment en respect.
ETP werkt voor gerenommeerde klanten zoals Johan Cruijff ArenA,
Efteling, Waldorf Astoria, ABN Amro, Holland Casino, TUI, T-Mobile &
Monuta uitvaartverzorging.
Je draait mee op de energieke Styling afdeling. Daar komen
alle onderdelen van het creatieve proces van bedrijfskleding
voorbij. Je werkt nauw samen met de designer en
wordt natuurlijk goed begeleid en ondersteund. Het
assortiment dat door ETP geproduceerd wordt is erg breed:
dames- en herenkleding, zowel casual als formal wear.

De stagiair(e) draagt hier een steentje aan bij en rapporteert
direct aan de Designer. Hierbij word je natuurlijk goed begeleid
en ondersteund. Een greep uit de diverse werkzaamheden:
• Het maken en aanpassen van technische tekeningen.
• Artworks maken in Adobe Illustrator.
• Mee denken over concepten (sfeer en thema’s)
en helpen deze te vertalen naar modellen, stoffen en dessins.
• Presentaties voor de klant maken in Adobe InDesign.
•Wij gaan er van uit dat je op de hoogte bent van de laatste
trends en ontwikkelingen op de internationale markt.

IIs jouw opleiding AMFI, Hogeschool voor de kunsten Arnhem/Utrecht, Artemis of vergelijkbaar?
Solliciteer dan bij ETP en zorg voor een mooie persoonlijke groei!
Mail je CV en motivatie rechtstreeks naar noelle.van.ruiten@etp.nl
Heb je vragen? Neem dan contact met Noelle op door te bellen naar 030-6981090

