
Wie we zijn: Letink Design

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van interactieve 3D presentaties voor de technische 

sector. Wij brengen techneut en (eind)gebruiker dichter bij elkaar, door gebruik te maken 

van duidelijke beelden, waarbij geen technisch inzicht benodigd is. 

Kortom, het optimaliseren van communicatie!

Ons team bestaat uit creatieve techneuten en technische creatievelingen. Een constant 

spanningsveld welke ons bedrijf in balans houdt. Alleen op deze manier ontwikkelen wij de 

beste digitale 3D experiences voor onze klanten. Ontmoet onze designers, 3D-developers 

en programmers.

Wat we zoeken: 3D Developer

Wij zijn opzoek naar een stagiair(e) 3D developer/modeler, ter ondersteuning van ons 

team! De werkzaamheden zijn enorm gevarieerd, maar komen in de basis neer op het 

omzetten van technische 3D-modellen van onze klanten naar mooie, interactieve en 

functionele applicaties. Je komt terecht in een gezellig en ervaren team, waarbij inzet de 

belangrijkste competentie is. 

Je zult werken aan afwisselende opdrachten voor bedrijven door het land heen. Dit 

varieert van het optimaliseren van 3D-modellen voor onze applicaties tot het opzetten 

van een instruerende animatie voor bijvoorbeeld een bouwproces. 

Wat we van jou verwachten

Om een succesvolle start te maken in deze functie, is het belangrijk dat dat deze 

onderdelen in jouw pakket van competenties opgenomen zit:

- Je bent student en volgt een creatieve opleiding (Bijvoorbeeld Creative Media & Game 

Technologies)

- Ervaring met 3D software (3ds Max en Blender)

- Ervaring met Adobe After Effects, Premiere en Photoshop

- Nieuwsgierig en leergierig naar innoverende technieken

Stage lopen?



Wat je gaat doen

Als je bij ons aan de slag gaat, kunnen de volgende zaken op je pad komen: 

- Het materialiseren en renderen van 3D modellen

- Het gereedmaken van 3D modellen voor in onze AR / VR applicaties

- Het maken van 3D animaties

Wat wij bieden

In ruil voor jouw 3D-talent, bieden wij jou:

- Een leuke, afwisselende en uitdagende stageplek

- Een stagevergoeding

- Kans op een vaste aanstelling of bijbaan

- Een gezellig team en bedrijfsuitjes

Werkomgeving: Eén team, één taak! 

Het maken van 3D experiences behoeft ervaring binnen verschillende specialiteiten. Bij 

Letink Design zijn deze verdeeld over designers, 3D-developers en programmers. Een ding 

dat iedereen in ons team gemeen heeft, is dat we gepassioneerd zijn over het maken van 

digitale 3D experiences. Vooral vanwege de benodigde combinatie van creativiteit en 

techniek. 

We maken hoogwaardige applicaties met een innovatief, maar onderbouwd, karakter. De 

mix van mensen maakt voor kwalitatieve experiences, maar ook voor een interessante, 

sociale contacten met je collega’s. We hechten waarde aan de tijd buiten de werkuren. 

Zo hebben we gezamenlijke lunches, VrijMiBo’s en een aantal keren per jaar een 

bedrijfsuitje.

Geïnteresseerd? Stuur een leuk en creatief bericht via het contactformulier of 

rechtstreeks naar dave@letink.nl. Als je bij je aanmelding alvast je CV, portfolio en 

motivatie zou kunnen meesturen, dan zou dat super zijn. Ik kijk er naar uit je te spreken! 

Groet, Dave Letink


