
Stagiaire Design - Supernoud.nl Designer voor collectie dames- en kinderkleding 

 

Wil jij een nieuwe kledinglijn ontwerpen binnen het gaafste kledingmerk van Den Bosch en 

omstreken? Dan is dit iets voor jou! Als designer krijg je bij ons de mogelijkheid om een collectie 

dames- en kinderkleding te ontwerpen. Met je team ga je aan de slag met het bedenken van een 

thema voor de collectie. Binnen dit thema werk je moodboards uit en kies je kleuren en modellen uit 

de stock collectie. Je maakt schetsen en ontwerpen van prints en details. Je voert deze prints 

technisch uit en maakt testprints in de studio. Ten slotte werk je een sample collectie voor de winkel 

uit en zorg je voor een onvergetelijke presentatie. 

 

Wat ga je doen? 
Je ontwerpt een nieuwe collectie 

● Bespreekt de opdracht en maakt een planning 
● Oriënteert je op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp 
● Bepaalt het thema voor de collectie 
● Creëert een moodboard met de juiste sferen 
● Kiest kleuren en modellen uit de stock collectie 
● Maakt schetsen van prints en details en voert deze technisch uit 
● Voert testprints uit in de studio 
● Werkt een sample collectie voor de winkel uit en presenteert deze 

 
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 


