
Fancee Nederland opereert voornamelijk in de 
evenementenbranche ook zijn wij gespecialiseerd 
in het bouwen van communities voor midden 
klein- en grootbedrijven in de corporaties, retail, 
evenementen en overige branches waarbij apps 
en dataverzameling meerwaarde bieden voor hun 
klanten of medewerkers.

We werken aan digitale oplossingen die een 
belangrijke bijdrage leveren voor de klant en 
eindgebruiker. Door het bundelen van kennis en 
disciplines komen we vaak tot innovatieve ideeën. 
We werken met de nieuwste technieken
Wij bieden 4 modulaire softwareoplossingen 
bestaande uit: Analytics, Engagement, Loyalty 
en Datawarehousing. Wij bieden klanten een 
totaalpakket die zorgdraagt voor aansluiting met 
zijn of haar klanten of hun medewerkers.

De apps die wij bouwen, of het nu een customized 
app is, of een eigen marketplace bestaan uit 
meerdere features. Denk hierbij aan advertising, 
gamification en een wallet waar de loyaliteit van 
de gebruiker beloond wordt. 

Fancee Nederland is een energiek bedrijf met 
professionals waar je heel veel kunt leren en 
ervaring kunt opbouwen.

Wij hebben dan ook 2 leuke stageplekken in de 
rol als:

MEDIAVORMGEVER

(dus wees er snel bij)

Wat verwachten wij van jou

Als mediavormgever beschik je over een grafische 
achtergrond en heb je kennis van InDesign, 
Photoshop en Illustrator. 

Jij houdt je bezig met het bedenken, ontwerpen 
en uitvoeren van creatieve uitingen op diverse 
communicatievlakken. Je werkt nauw samen met 
de afdeling marketing en samen zorgen jullie voor 
een optimaal resultaat.

FANCEE IS MEER DAN 
ALLEEN TICKETING. 

We verbinden mensen door technologie. Wij willen 
communities bouwen waar gebruikers en klanten 
elkaar vinden door inspiratie, fun en beloning 
en waar content wordt omgezet in waardevolle 
data. Naast ons eigen label ‘I am Fancee’ waar 
we ons vooral richten op de entertainment 
branche, kunnen we ook merken en organisaties 
uit andere branches van dienst zijn. We zijn een 
snelgroeiende organisatie zowel nationaal, als 
internationaal.



Wij zijn op zoek naar:
• 3e jaars of einde jaars studenten
• Uitstekende beheersing van de
 Nederlandse en Engelse taal in woord en 
 geschrift
• Bereidheid om altijd meer te willen leren

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: 
pro-actief, servicegericht, communicatief, 
denkt in creatieve oplossingen, commercieel, 
nauwkeurig, inlevingsvermogen, flexibel, 
zelfstandig en je kunt snel en makkelijk schakelen.

Wat wij bieden
• Een professionele stageplek met optimale  
 begeleiding van ons marketingteam
• Een gezellige leuke stageplek 
• Werken op een mooie locatie en pand.  
 (Uitkijkend op de Kuip)
• Werken binnen een team
• Een mogelijk vast dienstverband wanneer we 
 geen afscheid meer van je willen nemen

Wat wij verwachten
Om je een goede indruk te geven wat wij 
verwachten kun je denken aan;

• Het maken van visitekaartjes, 
• Kleine aanpassingen in presentaties. 
• Je zult je verdiepen in het programma Figma 
 waarbij je de huisstijl kunt aanpassen van 
 splashscreen en klikbare apps. 
• Een energieke creatieve leergierige stagair die 
 graag wilt leren en oppakken
• Geordend werkt en volgens planning haar 
 taken afwerkt 

HEB JE INTERESSE IN DEZE 

FUNCTIE EN GA JIJ DEZE 

UITDAGING AAN?

Stuur dan je Curriculum Vitae met 
motiverende brief z.s.m. naar Cheryl Timmer 
(HR manager), careers@wearefancee.com

* Aquisitie naar aanleiding van deze vacature is 
niet gewenst.


