
 

 

Over de vacature 
Presikhaaf Schoolmeubelen is per 1 juni aanstaande op zoek naar een gedreven stagiair die ons marketing- en 

communicatie team komt versterken bij grafische werkzaamheden. Binnen ons team werk je mee aan uitdagende en 

uiteenlopende opdrachten voor het merk Presikhaaf Schoolmeubelen. Een buitenkans dus om de diverse aspecten 

van het marketing- en communicatie vak te ontdekken. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 
Om te beginnen: werken voor een prachtig merk, in een informele sfeer, waarin je samen met bevlogen collega’s en 

andere professionals tot de beste en mooiste resultaten komt. Bij Presikhaaf Schoolmeubelen ontwikkelen, ontwer-

pen en produceren wij kwalitatief en toekomstgericht onderwijsmeubilair. En zijn wij dé ideale partner bij de 

inrichting van scholen. Samen met het onderwijs creëren wij interieurs die perfect passen bij de gekozen onderwijs-

visie van scholen. Met als doel een optimale leeromgeving te ontwerpen waarin leerlingen hun talenten ontdekken en 

ontwikkelen en dat doen we als meer dan 50 jaar! Wij produceren duurzaam, circulair en op maatschappelijke 

verantwoorde in Nederland (Arnhem). In een omgeving waar opleiding en ontwikkeling centraal staan. Iedereen krijgt 

bij ons de ruimte om zijn of haar vaardigheden te gebruiken. 

 

Wat ga je bij ons doen? 
- Ondersteuning van de Marketing medewerker bij het vastleggen van beeldmateriaal in de mediabank. 

- Ondersteuning van de Marketing medewerker bij product- en locatiefotografie. 

- Ondersteuning van de Marketing manager bij de doorontwikkeling van de website en huisstijl 

Wie zoeken wij? 
- Je bent een HBO- student  Communicatie, Multi Media of volgt een vergelijkbare opleiding; 

- Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken; 

- Je bent pro- actief en durft vragen te stellen; 

- Je bent accuraat, ondernemend en resultaatgericht en vind het leuk om hands-on aan de slag te gaan; 

- Je hebt ervaring met het Microsoft Office pakket en het Adobe Creative Suit pakket,    

  (Photoshop/Lightroom/Bridge/Indesign/Illustrator); 

- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

- Stageperiode van minimaal +/- 6 maanden. Startdatum 1 juni 2021 

Wat bieden wij? 
- Inspirerende werkervaring bij een toonaangevend bedrijf in de schoolmeubelenbranche; 

- Breed- gevarieerd takenpakket; 

- Werken en leren binnen een gedreven team met passie en ambitie; 

- Je ontvangt natuurlijk een leuke en passende stagevergoeding 

 

Spreekt het jou aan om bij Presikhaaf Schoolmeubelen stage te lopen? 
Stuur dan je voor 27 mei aanstaande jouw motivatie met portfolio en CV aan onze marketing en 

communicatiemanager Ronald Burgers via: ronald.burgers@schoolmeubelen.com. Neem gerust ook een kijkje op 

onze website www.schoolmeubelen.com en voor vragen of meer informatie over deze stage neem dan contact op 

met Ronald Burgers via e-mail. 
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