
jouw profiel
dit ben jij in de kern.

• je hebt minimaal een afgeronde grafische MBO opleiding

• je bent totally ready om te rocken als Grafisch Ontwerper

• je bent zeer secuur, geduldig en gedetailleerd

• je bent een Adobe CC kenner en een Illustrator Pro (must)!

• je hebt een gevoel voor beeld en gebruiksvriendelijkheid

• je kunt zelfstandig, planmatig en pragmatisch aan de slag 

(en het liefst allemaal tegelijk)

Fulltime starten als Grafisch Ontwerp(st)er bij een CREATIEVE én 
energieke organisatie in Wijchen? Wij leren jou graag kennen!

Als Grafisch Ontwerp(st)er denk en werk jij uitermate creatieve ontwerpen 
uit voor bijvoorbeeld visualisatieborden en schaduwborden van 
verschillende toffe klanten. Tijdens het uitwerken houd je altijd rekening 
met de gebruiksvriendelijkheid van de borden en denk je vanuit de 
gebruiker. Uiteindelijk lever je een compleet visualisatiebord op dat de 
klant direct kan gebruiken.

Jij bent behulpzaam, flexibel, werkt ondersteunend en vormt een hecht 
team met de Visual Specialisten en onze Grafisch vormgeefSTER, Dana.

WANTED: NIEUWE COLLEGA
grafisch ontwerper

word jij onze

nieuwe collega? :-)



hoe jij dat gaat doen
jouw werkhouding.

• je denkt vanuit de gebruiker en weet diegene telkens weer te 

   verrassen met jouw creatieve & praktische oplossing

• je hebt een frisse blik en kunt goed conceptueel denken

• je vertaalt abstracte ideeën in één flits tot een tof, concreet ontwerp

• je kunt goed overzicht houden en prioriteiten stellen

• je bent (klant)vriendelijk, altijd

Wil jij graag uitgenodigd worden voor een lekkere bak 

koffie of thee? Stuur mij een creatief CV, uiteraard jouw 

portfolio en een originele motivatiebrief waarom jij bij 

ons wilt werken! Wie weet tot snel ;-). 

Marloes Claassen

06-11857496 | marloes@visualworkplace.nl

Visual Workplace B.V. | +31 (0)24 82 00 265 
info@visualworkplace.nl | www.visualworkplace.nl

wat hebben wij te bieden
Onze cadeautjes voor jou.

 een uitdagende fulltime baan waarbij je 24/7 ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen;

een plek in een levendig bedrijf dat alsmaar blijft groeien, the sky it the limit;

marktconform(e) arbeidsvoorwaarden & salaris;

talloze lachbuien (mede mogelijk gemaakt door je gezellige collega’s);

een creatieve werkplek op Industrieterrein Bijsterhuizen;

wat jij op verjaardagen vertelt dat je doet
‘Als Grafisch Ontwerper maak ik ontwerpen voor verschillende maatwerk visualisatieproducten die onze klanten gebruiken bij 

hun werk- en verbeterprocessen. Ik weet als geen ander hoe ik de kracht van Visual Management kan laten spreken in mijn 

ontwerpen en ik krijg hier veel energie van.’

ontwerpen van
visualisatieborden

ontwerpen van
schaduwborden


