NBD BIBLION ZOEKT EEN STAGIAIR - SERIOUS GAMES DESIGNER
Geloof jij erin dat spelletjes ook heel nuttig zijn en ben je creatief aangelegd? Dit is jouw
stage!
NBD BIBLION
NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche en de
belangrijkste leverancier van collecties aan bibliotheken. Met ruim 150 medewerkers leveren
wij een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan een efficiënte en moderne
bedrijfsvoering van de openbare bibliotheken en (school)mediatheken. Samen met klanten
en partners ontwikkelen wij nieuwe (online) producten en diensten die passen bij de
bibliotheek van nu.
WAT ZOEKEN WIJ?
Om onze afdeling Content te ondersteunen zoeken wij per direct een stagiair die ervaring wil
opdoen in game design. We zoeken een creatief persoon met inlevingsvermogen die thuis is
in de wereld van gaming. Onze ideale stagiair is daarnaast ook flexibel en is goed onderlegd
in de Nederlandse taal. Hij of zij creëert onvergetelijke ervaringen met beeld en geluid en
weet elk verhaal vorm te geven.
WAT GA JE DOEN?
In deze stage mag jij voor verschillende serious games de content helpen ontwikkelen.
Hiermee help jij ons unieke ervaringen te creëren voor doelgroepen van bibliotheken. Je
neemt de spelers mee in het verhaal door mooie ontwerpen en video's. Jij zorgt ervoor dat
kinderen, volwassenen en ouderen nieuwe dingen leren of hun vaardigheden verbeteren,
door het toepassen van gamification. Je gaat spelpatronen bedenken, content ontwerpen,
game scripts uitwerken, audio inspreken en (korte) video’s maken.
WAT BIEDEN WIJ?
Ben jij de meeloopstagiair die wij zoeken? Dan krjig je van ons
 Ervaring met serious gaming
 Een groot aanbod gevarieerde projecten
 Tooling om eenvoudige games te maken
 De kans om direct landelijk impact te maken
 Een groot netwerk binnen de bibliotheeksector
 En natuurlijk een heel toffe ervaring!
Je krijgt bij ons een open en moderne werkomgeving met enthousiaste collega’s. Onze
cultuur is laagdrempelig met aandacht voor jou en jouw persoonlijke ontwikkeling.
Ben jij net zo enthousiast als wij? Laat dan zo snel mogelijk van je horen door een email te
sturen met daarin jouw CV en motivatie naar solliciteren@nbdbiblion.nl. Je kunt hier ook
terecht als je meer wilt weten over de functie.

