
Wie zijn we? 
Unc Inc is een online bureau in Amsterdam. 

We bedenken, ontwerpen en ontwikkelen 

voor web en mobiel. Daarmee helpen we 

onze klanten waardevolle relaties met hun 

publiek aan te gaan. 

We werken voor bedrijven, startups, over-

heid en non-profit organisaties. We maken 

online platformen, iOS & Android apps, 

e-commerce webshops en campagnes. 

Ons team is klein en dynamisch, waardoor 

we snel aan mediavernieuwingen, trends 

en de modernste technologie kunnen aan-

passen. 

Waar zitten we?  
Ons kantoor is gevestigd in het voormalige 

Shell laboratorium in Amsterdam Noord 

(A Lab), een creatieve broedplaats voor de 

high potentials en bedrijven uit de media- 

technologie. 

Wie zoeken we? 
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven 

stagiair(e) (m/v). Je werkt volwaardig mee 

aan verschillende projecten, in een klein, 

relaxed team zonder hiërarchie en zonder 

stropdassen. Je krijgt de kans je te ontwik-

kelen en je krijgt veel kennis mee van de 

aanwezige expertises. 

We zoeken iemand die:
- een efficiënte en ambitieuze instelling      

 heeft

- een flexibel persoon is (geen 9 tot 5 men  

   taliteit)

- nauwkeurig te werk kan gaan

- zelf initiatief neemt

- creatieve oplossingen kan bedenken

- een goede schrijfvaardigheid beheerst     

   (Nederlands en Engels) 

      Visual Design Stage bij Unc Inc 



Wat ga je doen? 
- Research & onderzoek

- Logo’s, huisstijlen en drukwerk (Illustrator,   

  Indesign etc)

- Websites, apps en campagnes 

  (Photoshop, illustrator e.d.)

- Graphics, Icons & Beeldmateriaal 

  (Photoshop, illustrator e.d.) 

- Wireframes & flowcharts

- User experience analyses & prototypes

- Testen & analyses 

Wat kan je bij ons verwachten? 
- Persoonlijke stagebegeleider gedurende   

  gehele stage

- Hulp bij het verwezenlijken van eigen doe  

  len (portfoliomateriaal opbouwen e.d.) 

- Direct, dagelijks contact met alle collega’s 

- Leuke feestjes en borrels 

  

Aantal werkdagen per week: 4 of 5 dagen 

 Stagevergoeding: € 250,- per maand 

 Stageduur: 3 tot 6 maanden

Meer informatie? 
www.uncinc.nl 


