“Wij zoeken talent dat zich kan verbinden met de volgende drie vragen;

- Hoe zet ik nieuwe (interactieve) media in voor een maatschappelijke doel?
- Hoe bereid ik een jonge generatie voor op een veilige digitale toekomst?
- Hoe pas ik mijn drive en expertise toe in (multidisciplinair) teamverband?”
- Mede namens het HackShield team, Tim Murck.

Onze missie
HackShield wil bijdragen aan de digitale veiligheid van huidige en toekomstige generaties. We doen
dit door Junior Cyber Agents (8 t/m 12) te creëren die de verantwoordelijkheid dragen voor het
bewuster en slimmer maken van hun omgeving.

Ons doel
HackShield is een (trans)mediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud
én hun (groot)ouders, vriendjes, broers, zussen, juﬀen, meesters en andere vrienden en bekenden.
Doel van de game is het vergroten van de cybersecurity mindset van kinderen én hun omgeving. Dit
is vaak een ontbrekend element in hun (digitale) opvoeding. Het leven van de jeugd speelt zich
grotendeels online af. Maar wat de gevaren zijn en, belangrijker, hoe ze zich hier tegen kunnen
wapenen weten ze niet en daar worden ze de facto ook niet in opgevoed.
Onze vraag
De game is volop in ontwikkeling. Zo verschijnt dit jaar de mobiele app en de multiplayer game.
Door alle recente ontwikkelingen en het succes staat HackShield flink in de spotlights. Onze Junior
Cyber Agents zijn er klaar voor! Daarom zoeken wij jonge bevlogen studenten die ons team van
professionals kunnen aanvullen om HackShield naar een hoger niveau te tillen.
Herken jij jezelf in één van onderstaande stagefuncties, ben je ondernemend en wil je veel leren?

NEE?

JA?

Stuur je motivatie naar wessel@flavour.nl
en voeg hier je portfolio, LinkedIn en cv
aan toe. Eigenlijk alles waarmee jij kan
laten zien wie je bent en wat je kan.
We need you!

