
  

 
 

STAGIAIR(E) DESIGN 
Vacature  

 
 
Hey modeliefhebber! 
 
Ben jij op zoek naar een stageplek waar jij je als fashion designer kunt 
ontwikkelen binnen één van onze merken ‘Bluefields’ en samen met onze 
designer aan de slag gaat om het merk naar een hoger niveau te tillen? Een 
plek waar je met inspirerende collega’s mag samenwerken en waar jij je 
creativiteit de vrije loop kan laten gaan? Lees dan snel verder! 
 
Wij zoeken jou! 
Wij zoeken een stagiair(e) fashion designer voor onze groeiende, dynamisch 
business die bruist van creativiteit en lef toont. Je ondersteunt het team bij 
het hele designproces. Daarnaast volg jij de fashiontrends op de voet, zie jij 
kansen en mogelijkheden voor nieuwe collecties en kun je deze ideeën 
omzetten in schetsen, moodboards en presentaties.  
 
Wat ga je bij ons doen 
Om de organisatie goed te leren kennen zal je de eerste weken een 
onboardingsprogramma doorlopen, waardoor jij de hele organisatie en alle 
processen leert kennen. Samen met jouw stagebegeleidster stel je jouw 
takenpakket samen. Werkzaamheden waar jij mee bezig gaat zijn onder 
andere: 

§ Directe ondersteuning van designer; 
§ Informatie verzamelen over fashiontrends en de visie van de 

consument; 
§ Het maken van collectieoverzichten; 
§ Moodboards samenstellen; 
§ Collectieschetsen en technische tekeningen opzetten; 
§ Het ontwikkelen en zoeken van (nieuwe) stoffen, prints en dessins; 
§ Creatief meedenken in het ontwerpproces. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
Join us! 
Onze State of Art family bestaat uit ontwerpers, ondernemers en 
onderzoekers die de leuke dingen in het leven waarderen. Wij zijn gevestigd 
in het oosten van Nederland, maar beïnvloed door verre reizen. Al zijn we 
altijd trouw gebleven aan onze roots als vakmensen uit een nuchtere regio. 
We beschikken over 46 State of Art Brand Stores, ruim 750 officiële dealers 
verdeeld over 11 landen en een webshop met levering in zo'n 50 landen. Hoe 
we dat hebben gedaan? We zijn een gastvrije organisatie waarbij 
ondernemerschap en loyaliteit voorop staan. Daar zijn we trots op. We doen 
het samen, en dat maakt State of Art. Dat maakt familie. 
 
Onze ideale stagiair(e) 

§ Zit in het derde jaar van een mbo-opleiding richting Fashion of Design; 
§ Is vanaf februari 2022 fulltime beschikbaar; 
§ Is sociaal, zelfstandig en proactief; 
§ Voelt trends aan; 
§ Heeft Illustrator vaardigheden en ervaring met Adobe programma’s 

(pre)!  
 
Wat mag je van ons verwachten 

§ Goede begeleiding zodat jij je als Fashion Designer verder kan 
ontwikkelen;  

§ Alle ruimte om je eigen werkzaamheden op te pakken en aan 
opdrachten vanuit je studie te werken; 

§ Een informele en open werksfeer; 
§ Een stagevergoeding en leuke extraatjes. 

 
Ben jij onze nieuwe aanwinst voor ons Design & Styling team? Scan dan de 
QR-code hieronder om te solliciteren. En wie weet zie jij volgend seizoen 
jouw creatie wel in de winkels hangen! Toch eerst nog een vraag? Stel hem 
gerust aan Romy de Groot via groot.r@stateofart.com of bel naar 0544-
392211.  

 
 

 
 

 
 

 
 


