
Are you hungry?
Dan is COOKS iets voor jou!
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HUE leads

Bij COOKS is het werk erg veelzijdig. Dit komt onder andere omdat we voor 

verschillende type klanten werken. Voor marketing professionals én voor 

sales professionals. Voor food fabrikanten én voor non-food bedrijven. 

Voor foodservice organisaties en voor retailers. Ons werk is ook veelzijdig 

omdat wij experts in eigen huis hebben op het gebied van interactieve 

en audiovisuele communicatie. Zo gaat ons werk van applicaties 

tot advertenties en van mailings tot 360 graden films.

Deze veelzijdigheid maakt het voor een stagiair mogelijk om 

heel veel te leren. We kijken naar de wensen vanuit 

school, maar ook vanuit de student zelf. Op welke 

punten wil je jezelf verbeteren. In welk deel van 

het vak wil je verdergaan? We zoeken voor 

stagiairs altijd een project waar je je in 

kunt vastbijten! Daarbij begeleiden we onze 

studenten vervolgens intensief, om zo te zorgen 

dat er iets moois voortkomt uit je stageperiode.



Prachtig pand om in te werken
COOKS is gevestigd in het hart van het historische centrum van 

Dordrecht. Vanuit ons monumentale pand loop je zo de binnenstad of 

het havengebied in. Maar binnen is het uiteraard net zo mooi én gezellig.

Een goede match
COOKS werkt als erkend leerbedrijf al meer dan 10 jaar samen met het Grafisch 

Lyceum Rotterdam. Hierdoor weten we heel goed welke wensen de school heeft en 

hoe we je het beste kunnen begeleiden. Onze begeleiders helpen je op het gebied 

van concepting, design en DTP, maar ook op het gebied van algemene bureauzaken. 

Onze stagiairs komen altijd graag bij ons terug, of werken inmiddels bij ons. Dat is 

het beste bewijs dat COOKS en het GLR een goede match is!

Geïnteresseerd? 
Stuur je sollicitatie naar anita@cookscrossover.com. Vertel in je mail waarom je 

graag bij ons stage wilt lopen en voeg uiteraard je CV en een eerste impressie van 

je werk toe.



Bekende namen 
als klanten
Wij zijn apetrots op onze klantenlijst. 

Wij doen veel op gebied van ‘food & 

beverages’, oftewel alles wat met 

lekker eten en drinken te maken 

heeft. We heten tenslotte niet voor 

niets COOKS. 


