Join our team
- Check out our intern opportunities -

Ben jij gek op design, merken en branding? Op zoek naar werkervaring? Heb jij oog voor detail en wil je veel leren? Inspireer ons met je portfolio
of motivatie want SLF | Studio Linda Franse is op zoek naar jong talent om het team te versterken. Momenteel hebben we ruimte voor stagiaires in
verschillende disciplines zoals graphic, spatial en project management. We zijn erg benieuwd naar jou!
SLF is een branding- en ontwerp bureau in Amsterdam. We werken in een klein multidisciplinair team waarbij ieder eigen verantwoordelijkheden
krijgt, we geloven dat daar de beste ideeën en tofste ontwerpen uit ontstaan. Wij bieden jou de mogelijkheid om te werken aan projecten met
tastbare resultaten en laten je zien hoe dat werkt. Inspiration is everywhere you simply have to change the way you look at things!
Ben jij de zelfstandige, eigenzinnige, pro-actieve en vooral enthousiaste stagiair ontwerper of projectmanager die wij zoeken? Per direct
of in de zomer beschikbaar voor minimaal 3 dagen in de week? Let us know at jobs@studiolindafranse.nl.

GRAPHIC INTERN

SPATIAL INTERN

PROJECT INTERN
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Opleidingsrichting: Grafische vormgeving
of advertising
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SLF
Studio Linda Franse

Creative agency for strategy
concepts, branding & design

Opleidingsrichting: Bedrijfskunde, marketing,

Tussen de Bogen 105
1013 JB Amsterdam

Sterk in merkbeleving en to-do lists

T
+31 850 030 335
E info@studiolindafranse.nl

