
 
 

 
Wij zijn Multi Bier! De onafhankelijke groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit 
Helmond zorgen we in totaal met zo’n 100 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere 
speciaalbieren geleverd krijgen. Net als ons assortiment zijn ook de klanten divers: slijterijen, 
drankenhandels, horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs  
en zetten door als we ergens in geloven.  
 
Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Kwaliteit leveren, 
tegen de beste service, staat bij ons voorop. Onze medewerkers maken hierbij het verschil en weten 
ons succes te realiseren. Samen blijven we professionaliseren, met focus en de drive om de beste te  
willen zijn. 

 
Om onze groeiambities te realiseren zijn we op zoek naar een: 
 
 

MEEWERKSTAGE 
DTP / GRAFISCHE VORMGEVING 

STAGE 
 
 

Ben jij op zoek naar een stage in de richting van DTP en grafische vormgeving? Ben jij klaar om mee  
te draaien op onze marketingafdeling en kennis te maken met de vele disciplines van vormgeving 
binnen ons bedrijf? Kom dan stage lopen bij Multi Bier!  
 
WAT GA JE DOEN 
Als onderdeel van ons marketingteam krijg je de ruimte om verschillende aspecten van grafisch 
vormgeving toe te passen in de praktijk.  
 

• Het opmaken van DTP en vormgevingswerkzaamheden voor onze private label service; 

• Opmaak van flyers, folders, advertenties, verpakkingen en (social) media uitingen; 

• Je werkt nauw samen met onze grafisch vormgevers en ontwikkelt jezelf tot een  
volwaardig lid van het team; 

• Bewerken van productafbeeldingen (evt. gecombineerd met fotografie); 

• Het uitwerken en optimaliseren van Indesign documenten. 
 
 
WAT BRENG JE MEE 

• Je volgt een MBO of HBO opleiding DTP’er / Grafisch vormgever of vergelijkbaar; 

• Je hebt een enthousiaste en pro-actieve werkhouding en bent in staat om zelfstandig  
te werken; 

• Je bent in staat om nauwkeurig en punctueel te werken; 

• De startdatum in overleg. 
 

 



 
 

 
 
WAT BIEDEN WIJ JOU 

Een mooie kans om kennis te maken met de grafische projecten die spelen binnen onze 
speciaalbiergroothandel. Daarnaast ook de ruimte om met eigen input te komen en projecten  
op te leveren die je fysiek terug gaat zien binnen de speciaalbiermarkt. Natuurlijk staat daar  
ook een stagevergoeding tegenover en word je ondersteund door een leuk stel collega’s  
binnen en buiten de afdeling marketing. 

 
ENTHOUSIAST? 
Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt als afstudeerstagiaire.  
Stuur je motivatie + CV naar Glenn Savelberg, Marketeer: glenn@multibier.nl  
 
Of bel gerust voor meer informatie: 06-2305 0448  
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële  
kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 
 


