
Stagiaire Branding- Supernoud.nl 

 

Hou jij van mode en breng je dit met passie en plezier onder de aandacht? Dan past deze stage bij 

jou! Bij ons mag je aan de slag met de branding voor een nieuw kledingmerk. Je gaat hiervoor 

onderzoek doen naar een merkidentiteit. Je bepaalt zelf de richting en de sfeer en werkt hiervoor 

een plan van aanpak uit. Dit plan van aanpak visualiseer je op een creatieve en pakkende manier. Je 

richt je hierbij op zowel producenten, producten en consumenten. Uiteindelijk werk je de plannen 

uit in digitale uitingen, zoals bijvoorbeeld korte films. Je brengt deze onder de aandacht van de 

media.  

 

Wat ga je doen? 
● Bespreekt de opdracht en maakt een planning 
● Oriënteert je op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp 
● Onderzoekt de merkidentiteit 
● Werkt een plan van aanpak uit 
● Creëert een moodboard met de juiste sferen 
● Werkt digitale uitingen uit en presenteert deze aan de media 

 
Wie ben jij? 

● Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid 
● Je hebt goede kennis van het Adobe software pakket. 
● Je bent communicatief vaardig  
● Je bent leergierig, nieuwsgierig en wil graag iets moois neerzetten 
● Je denkt in oplossingen in plaats van problemen 
● Je bent trots op je werk 

 
Wat bieden wij jou? 

● Een leerzame stageplek bij het leukste kledingmerk van Den Bosch en omstreken 
● Eigen inbreng en verantwoordelijkheid 
● Mogelijkheid om tussentijds aan je benodigde schoolwerk te werken 
● Professionele stagebegeleiding binnen een klein team medewerkers 
● Goed bereikbaar kantoor in Den Bosch  

 
Over ons 
Kledingcalculator.nl is een bedrijf dat gericht is op bedrijfskleding en het bedrukken en borduren 
daarvan. Met het nieuwe kledingmerk Supernoud willen we Den Bosch en omstreken gaan 
veroveren. Het kledingmerk waar we het over hebben is Supernoud.nl 
 
Contact 
Denk jij dat jij de stagiaire bent die wij zoeken? Mooi! Stuur dan vandaag nog jouw motivatie en wij 
zullen z.s.m. contact met je opnemen! 
Kledingcalculator / Supernoud 
Oude Vlijmenseweg 190D 
5223 GT  ‘s-Hertogenbosch 
073 - 851 64 96 
 

 

 


