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FUNCTIE OMSCHRIJVING

Momkai is een digitaal creatief bureau. Naast het

Als stagiair werk je aan projecten die werkelijk

ontwerpen en de technische realisatie van web-

toegepast en gezien worden. Door het compacte

sites en applicaties, creëren wij voor onze klanten

karakter van onze studio is iedereen betrokken bij

ook illustraties, animaties en visuals. Wij hebben

de verscheidene projecten en wordt er veel ervar-

een eigen Content Management System in huis

ing opgedaan met verschillende soorten klanten.

ontwikkeld: Mimoto™ CMS. Een volledig Flash

Het kan een designstage zijn of een creative de-

based CMS, toepasbaar voor Flash- en HTML-

velopment stage (actionscripting). De optie’s zijn

websites.

stagelopen voor 2e tot 4e jaars voor de duur van 3
tot 6 maanden.

Momkai werkt o.a. voor Nalden.net, Nike,
Amnesty International en Adobe User Group. In
samenwerking met andere bureau’s werken wij

FUNCTIE EISEN

o.a. voor Peugeot, Koninklijke Luchtmacht en het

Momkai is op zoek naar iemand die afwerking op

Ministerie van Sociale Zaken. De kwaliteit van het

waarde weet te schatten. Gedegen kennis van

werk is erkend door onder meer de FWA en de

Photoshop, Illustrator en / of Flash is een must.

SpinAwards. Momkai zit aan het Barentszplein 7

Ervaring met InDesign en AfterEffects is gewenst.

in Amsterdam, vlakbij Centraal Station.

Daarnaast is kennis van interaction, functional en
flowchart designs een meerwaarde. Een gedreven

BEDRIJFSCULTUUR

instelling, kennis van het internet en multimedia

Momkai heeft een informele bedrijfscultuur en

zijn een plus. Zowel opleidingsniveau MBO als

bestaat uit een compact team van jonge mensen,

HBO is geschikt.

die samen de online wereld naar het volgende
level willen tillen. We stimuleren en motiveren
elkaar, waardoor iedereen het beste in zichzelf

SOLLICITEREN

naar boven haalt. Momkai streeft naar perfectie,

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw

alleen zo kan de kwaliteit van het totaalproduct

sollicitatie met uitgebreide CV en online portfo-

gegarandeerd worden.

lio. Deze kan je e-mailen naar jobs@momkai.com.
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen via telefoonnummer 020-4230183.
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ABOUT MOMKAI

JOB DESCRIPTION

Momkai is a digital creative agency. Besides

As an intern you work on real projects that will be

designing and producing complete websites and

seen. Everyone at the studio is involved in vari-

applications, we create illustrations, animations

ous projects due to the compact size of the stu-

and visuals for our clients. We have developed

dio. This way everyone gets experienced in deal-

our own Content Management System named

ing with different clients. The internship could be

Momkai Mimoto™ CMS: a complete, Flash Based

focused either on design or on creative develop-

CMS utilizable for Flash and HTML websites.

ment (action scripting). The options for an internship is a length of three to six months.

Momkai works among others for Nalden.net,
Nike, Amnesty International and Adobe User
Group. In collaboration with other agencies we

POSITION REQUIRMENTS

work among others for Peugeot, the Netherlands

Momkai is looking for someone who values work-

Royal Air Force and the Ministry of Social Affairs.

manship. Thorough acquaintance with Photo-

We´re proud on the fact that the quality we aim at

shop, Illustrator and / or Flash are a must, just

is recognized by juries of (global) award institu-

like a good focus, a friendly attitude, knowledge

tions like the FWA and the SpinAwards. Momkai

of the trends on the internet and of course talent.

is established at Barentszplein 7, nearby the Am-

Knowledge of interaction, functional and flow-

sterdam CS.

chart designs plus AfterEffects are preferred.
Both MBO and HBO education standards are suitable for this position.

CREATIVE CULTURE
Momkai believes in a casual business culture and
consists of a compact team with young people,

APPLYING

stimulating each other, trying to get the best

Interested? We’d like to receive your application

out of ourselves. Momkai aims at perfection to

with detailed CV and online portfolio. Please

guarantee the highest quality of the final product.

e-mail these to jobs@momkai.com. For more information on this position we can be contacted via
phone number +31 (0)20 4230183.
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