
 

STBY - Design Research for Service Innovation 

STBY is een design research bureau, met studios in Amsterdam en London. Kom jij ons team versterken als stagiair 
in Amsterdam? 

STBY is een pionier in design research voor diensteninnovatie. We doen projecten voor bedrijven, overheden, start-
ups en NGO’s in uiteenlopende sectoren. Wij hebben al bijna 15 jaar op het gebied van human-centred design, 
etnografisch onderzoek en design thinking gewerkt. In onze projecten maken we visuele en aansprekende 
materialen waardoor ‘echte mensen’ centraal komen te staan in service innovatie projecten. Het onderzoek naar 
mensen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zie ook onze website www.stby.eu voor meer informatie en 
voorbeelden van het werk wat we doen.  

Wij willen graag horen van slimme, enthousiast, en creatieve studenten die meer willen leren over design research 
en service design als een deel van hun studie.  

Tijdens de stage werk je actief mee aan de projecten die op dat moment binnen het bureau lopen. In projecten 
gebruiken we diverse methodes en technieken om inzicht te krijgen in (potentiële) gebruikers. Deze informatie 
wordt vervolgens op een overzichtelijke, creatieve manier gepresenteerd aan de klant, bijvoorbeeld in de vorm van 
een workshop, zodat we samen met de klant kunnen zoeken naar oplossingen of ideeën voor innovatie.  

In de loop van de stage bepalen we in overleg een ‘intern’ project waar jij verantwoordelijk voor bent. Voorbeelden 
van zulke projecten zijn bv: het ontwerpen van het jaarlijkse magazine van STBY, het in kaart brengen en verbeteren 
van processen binnen het bedrijf of het ontwerpen van een ‘gereedschapskist‘ die alle onderzoek methodes op een 
overzichtelijke manier presenteert.  

De vergoeding is €400 per maand. Een van de voordelen is een lekkere (gratis) lunch bij Choux, het restaurant onder 
onze studio in Spring House (springhouse.nl) 

We hebben een stageplek beschikbaar voor een periode van 4 tot 6 maanden. Je moet momenteel student zijn om 
stagiaire bij STBY te worden. Het maakt niet uit wat je precies studeert; wij hebben studenten gehad met diverse 
achtergronden, van ontwerp tot antropologie, psychologie, en business studies. Je moet Nederlands en Engels 
kunnen spreken op een hoog niveau, en wij waarderen zelfstandigheid en nieuwsgierigheid.  

Heb jij een achtergrond waarmee je een bijdrage kan leveren aan het werk wat we doen, en interesse om veel te 
leren over design research en service design in de praktijk? Laat dan van je horen! Graag ontvangen we een motiva-
tiebrief, CV en portfolio via nina@stby.eu, dan nemen we contact met je op.

http://www.stby.eu
http://springhouse.nl
mailto:nina@stby.eu

