creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
Voor onze Design afdeling in Coevorden zoeken we een Design stagiaire.
Heb jij een grote voorliefde voor materiaal en kleur?
Wordt je enthousiast van het ontwerpen van mooie vloeren? Dan zoeken wij jou.
Als stagiaire van Forbo maak je onderdeel van het designteam en ontwikkel je samen met de
proeffabriek vloeren die wereldwijd verkocht worden.

Design stagiaire
De werkzaamheden bestaan uit:
• Het maken en het verfijnen van visuele presentaties, moodboards en materiaalkaarten, zowel
digitaal als met fysieke materialen.
• Het ontwikkelen van kleuren en dessins in samenwerking met onze proeffabriek en maken
van actuele kleurencombinaties binnen de grenzen van onze fabriek en de richtlijnen van design
Forbo.
• Adviseren m.b.t. de ontwikkeling van klant specifieke aanvragen om ervoor te zorgen dat de
stalen voldoen aan de eisen van de klant en de productie.
• Je onderzoekt en analyseert trends in beeld, materialen en segmenten.
• Meelopen met de dagelijkse activiteiten van het designteam.
• Maandelijks overleg met designafdeling Forbo Nederland (vestiging Coevorden en Assendelf),
voor het onderhouden en informeren van designontwikkelingen.
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Daarnaast bestaat er uiteraard de mogelijkheid om een eigen project te definiëren en dit binnen
de mogelijkheden van Forbo verder te ontwikkelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van alle
faciliteiten die in onze proeffabriek aanwezig zijn. We zullen hier onze volledige ondersteuning en
begeleiding aan geven om dit project tot een succes te maken.

Jouw profiel
• Je bent enthousiast en gedreven, je toont initiatief, je bent een echte teamspeler, nieuwsgierig
en op de hoogte van de laatste design trends.
• Ervaring met InDesign, Photoshop, Illustrator is een must.
• Je studeert aan een HBO opleiding met een affiniteit voor interieur, materialen en kleur.
• Goede beheersing van de Engelse taal.

Wij bieden:
• Ruimte voor het uitvoeren van stage opdracht
• Leerzame stage met veel verantwoordelijkheden

Is je interesse gewekt?
Motiveer dan waarom wij voor jou zouden moeten kiezen en voeg daarbij je CV en portfolio aan
toe.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Britt Litmaath of Pieteke Korte, Design
afdeling Coevorden, telefoon 0524 596926 of 0524 596951, per e-mail: britt.litmaath@forbo.com
of pieteke.korte@forbo.com
Uw sollicitatie kunt u zenden t.a.v. Erwin Smit, Personeel & Organisatie, per e-mail:
erwin.smit@forbo.com
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