
Visual en Interaction 
Designer (Intern) 

Per 1 september 2021 zoeken wij een visual  
designer die informatie overzichtelijk kan  

maken in beeld.

Kort over TrendsActive

Waarom je bij ons wil werken

Praktische informatie

Interesse?

Met wie ga je werken?

Jij bent…

TrendsActive is een trend consultancy. Wij adviseren 
merken al ruim 15 jaar over hoe ze inzichten in het 
menselijk gedrag kunnen gebruiken om relevant te 
zijn. Dit doen we door onderzoek uit de social en human 
sciences te vertalen naar toepasbare strategieën. Van de 
herpositionering van de Donald Duck tot aan het bedenken 
van nieuwe producten en services Nationale Nederlanden, 
als je bij ons komt werken zie je je kennis tot leven komen 
bij verschillende merken in producten, diensten, of 
communicatie.

We werken in een klein team wat betekent dat er veel ruimte 
is voor jouw input. Heb je een idee? Dan kan het maar zo 
zijn dat het gaan uitvoeren. Daarnaast is het grote voordeel 
dat je van alles iets meekrijgt binnen het bureau. Van 
nieuwe trends en producten die ontwikkelt worden tot aan 
het maken van content op Instagram. Maar het leukste van 
TrendsActive vinden wij, is dat je bezig bent met het kijken 
naar waar merken écht relevant kunnen zijn voor mensen. 
Met jou werk maak je iets waar mensen én merken wat aan 
hebben. We werken in een mooi pand in hartje Utrecht. De 
sfeer is ontspannen, we werken hard, maar vinden vrije tijd 
ook heel belangrijk.

•  Vergoeding 400,- p. maand o.b.v.  
5 dagen per week

• Reiskosten worden vergoed
• Apple laptop in bruikleen
•  Wanneer? Reageren voor 15 juli, starten per 1 

september.

Het lijkt ons leuk wat van je te horen! Stuur je 
motivatie, CV en portfolio asap naar  
Kees@trendsactive.com Wil je meer weten? Je mag 
me (Kees) altijd even bellen of mailen: 0657457332

TrendsActive bestaat uit een klein team van 
specialisten met verschillende achtergronden, zoals 
gedragswetenschappers, strategen, art directors en 
designers. Wat we delen is onze wil om merken aan te 
zetten echt relevant te zijn voor mensen.

•  Een ster in het begrijpelijk in beeld brengen van 
veel informatie

•  Goed met Photoshop, Illustrator en After Effects 
•  Bekend met Content Management Systems
•  Kennis van HTML, CSS, JS en Adobe Spark is een 

plus.
•  Bekend met het designen van (video) content voor 

op social media
•  Iemand die graag in een team werkt en niet bang 

is om z’n ideeën te delen
•  Pro: iemand die het leuk vindt om te schrijven  

(in het Engels)

A future proof perspective on human needs

Wat je gaat doen 
Als stagiair visual designer ga je aan de slag met één van 
onze mooiste interne projecten, de timeline. We zijn al 
een tijd bezig met het in kaart brengen van impact volle 
momenten in de geschiedenis. Dit geeft namelijk context 
en duiding aan veranderingen in de wereld. Op basis 
hiervan bouwen wij trends en geven we strategisch advies. 
Als visual designer ga je vooral aan de slag met het 
visualiseren van deze (interactieve) timeline. Overige 
werkzaamheden bestaan uit het meedenken op concepten 
voor merken, het schrijven van korte items voor onze 
nieuwsbrief (Signals), en social media formats vormgeven.


