
Ahoooy! Wij zijn Billy Bones en maken de meeste toffe boeken en magazines voor kinderen! Want 
wij geloven dat ieder kind een verhaal verdient. 

Het ene moment begeef je je tussen de angstaanjagende dino’s in LEGO Jurassic World, het volgende 
uur probeer je samen met de Tempeljagers vorm te geven aan een moeilijke puzzel. Zo gaat dat hier! 
Wij zijn op zoek naar een stagiair vormgeving die helpt bij het maken van spannende, grappige, 
uitdagende en mooie magazines en boeken voor kinderen. 

Naar wie zijn we op zoek?
Iemand die op dit moment bezig is met een HBO-opleiding op het gebied van vormgeving. Denk 
hierbij aan Communication and Multimedia Design of Creative Business. Onze stagiair kan goed uit 
de voeten met Indesign, Photoshop en Illustrator. En ja, het is natuurlijk helemaal fantastisch als je 
gek bent op boeken en magazines.

Omdat we te maken hebben met corona, werken we de meeste tijd vanuit huis. Dit betekent dat je 
vrij zelfstandig moet kunnen werken. Maar wees niet bang: er is mogelijkheid tot werken op kantoor 
en we beloven je dat we je óók op afstand goed kunnen begeleiden!

Wat ga je doen? 
Je werkt voor de boeken- en tijdschriftentak van de uitgeverij. Dat betekent dat je correcties 
doorvoert, teksten plaatst en natuurlijk aan de slag gaat met het vormgeven van onze producten! 
Ook bedenk en ontwerp je uitingen op sociale media en kun je worden ingezet voor het maken van 
promotiemateriaal. Heb jij een fantastisch idee dat je graag wilt uitvoeren? Dan zijn we daar heel 
benieuwd naar! 

Bij Billy Bones bieden we je een stageplek voor 36 uur per week. Liever een vaste vrije dag? Ook geen 
probleem, dan maken we er 32 uur van!

Wat mag je verwachten?
Een hele fijne stageplek in een hecht team! We gaan jou zo goed mogelijk begeleiden, zodat je klaar 
bent voor de arbeidsmarkt. Eigen initiatieven worden gestimuleerd: soms moet je wat, maar heel 
vaak mag je wat. Ben jij naast je vormgeef-skills bijvoorbeeld heel goed met video en heb je een tof 
idee? Daar staan we zeker voor open! Bovendien kun je rekenen op een stagevergoeding van € 300,- 
per maand.

Interesse?
Mail je motivatie en cv naar Bibi Rumping (bibi@billybones.nl) of Simon van Herpen  
(simon@billybones.nl). Meer informatie over Billy Bones vind je op: www.uitgeverijbillybones.nl.

DAN ZOEKEN WE JOU!
BEN JIJ EEN AVONTURIER DIE KAN VORMGEVEN?


