Stagiair DTP / grafische vormgeving
Vestiging
Werkmaatschappij
Opleiding
Vacaturenummer
Periode

: Rotterdam
: Commercial Risk Solutions
: Grafisch Lyceum op het gebied van DTP / grafische vormgeving
: 2457306
: heden – in overleg in te vullen

Ben jij de hands-on student die graag praktijk kennis zou willen opdoen in de dynamische
leeromgeving van Aon en een passie heeft voor grafische vormgeving en alles wat daarbij komt kijken
dan ben je op het juiste adres! Solliciteer op deze stage van onze afdeling Marketing &
Communicatie.
De functie
• Je helpt om ontwerpen door te vertalen in onze eigen kanalen en richt je op
communicatiemiddelen zoals advertenties, flyers, brochures maar ook voor bv events.
De uitingen zijn zowel B2B als B2C
• Je voert alle grafische werkzaamheden uit zoals opmaken, vormgeven, controleren,
corrigeren, beelden selecteren, productiebestanden maken en archiveren
• Daarnaast werk je in opdracht van Marketeers en Communicatie
De functievereisten
• Een goede beheersing van het Adobe CC en Office pakket
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Wij bieden
Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student(e). Naast het op doen van ervaring in het
vakgebied krijg je tevens de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen van een wereldwijde
speler in de financiële wereld. Een bedrijf waar een professioneel team achter de schermen actief is
om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én te implementeren.
Additionele informatie
Voor informatie kun je bellen met telefoonnummer: 06-22338368. (John Keizer- senior Grafisch
Vormgever). Ben je geïnteresseerd, ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV via
romee.van.leusden-van.bork@aon.nl.
Aon Nederland
Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health.
We analyseren risico’s, geven advies, zorgen voor de (financiële) oplossing en staan klanten bij als bij
een incident de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.
We hebben de unieke kans om de absolute topspeler in Nederland te zijn. Met onze historie, kennis
van inhoud en markten en bundeling van krachten zetten we een organisatie neer, die gaat voor
resultaten behalen, pro actief helpen en ondersteunen en kansen creëren en benutten, zowel voor
onze klanten als voor onszelf. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers.
Aon Wereldwijd
Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk
omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 50.000 medewerkers. Hiermee is Aon
een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financiële en
verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON).
Ga naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het partnership met Manchester
United.

De afdeling
De afdeling Marketing & Communicatie bestaat uit ruim 30 collega’s die zich bezighouden met
Marketing, Communicatie, Marketing Intelligence en Marketing Services. In het Marketing Services
team zitten vormgevers, eventmanagers en copywriters die voor heel Aon werken en nauw
samenwerken met de collega’s binnen MarCom.

