
GRAFISCH ONTWERP(ST)ER
kom jij ons versterken?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega. Onze club heeft versterking  nodig op diverse vlakken. Herken jij je in onderstaande profiel? 

Dan pas jij in ons team!

Wij zijn expert op het gebied van Visual Management en hebben focus op het leveren van unieke, maatwerk producten die nauw aansluiten bij de wensen 

van onze klanten. Naast op maat gecreëerde oplossingen, bieden wij een breed assortiment aan standaard visualisatiematerialen die wij wereldwijd leveren.

Met een enthousiast, creatief en deskundig team willen wij elk bedrijf overtuigen van de kracht van een visuele werkplek.

Jouw profiel
Dit ben jij in de kern, matchend bij onze kernwaarden.

• Je hebt minimaal een afgeronde grafische MBO opleiding

• Je bent totally ready om te rocken als Grafisch Ontwerper

• Jij bent punctueel, oftewel een Pietje precies, want 

   kwaliteit staat voorop

• Je bent een Adobe CC kenner en een

   echte Illustrator Pro (must)!

• Je kunt zelfstandig, planmatig en pragmatisch aan de slag 

   (en het liefst allemaal tegelijk)

• Je bent positief ingesteld, niks is te gek, dus nee zeggen 

   doe je eigenlijk nooit

• Met een flinke dosis energie

• Jij hebt een representatief voorkomen!

Let’s Get Visual!

Zo ziet jouw dag eruit
Elke dag is anders.

Jouw dag begint met een goede bak koffie uit de “Coffee corner”. 

Het opstarten van de computer duurt even, dus klets je lekker bij. 

Vervolgens loop je naar het planbord. Op dit bord hangen alle 

opdrachten waar je mee aan de slag gaat.Samen met jouw 

grafische collega’s maak je een taakverdeling en stel je met de 

projectmanagers prioriteiten. 

Vol enthousiaste start je Adobe Illustrator op en neem je de 

desbetreffende aanvraag door met de Project Manager.

Je ziet het helemaal voor je. Wat een tof ontwerp gaat het worden! 

Tot in detail ga je aan de slag met het maatwerk ontwerp waarmee je de 

klant zeker gaat verrassen.

Na een gezellige Visual Workplace lunch met collega’s buiten in het 

groen van Wijchen, ben je weer opgeladen voor een middag vol met  

nieuwe uitdagingen. 

Jij bent behulpzaam, flexibel, werkt ondersteunend en vormt een hecht 

team met de Visual Specialisten en onze Grafisch ontwerpSTERREN, 

Dana & Shauni.

Einde dag deel je uit enthousiasme de resultaten. Dit was een topdag :-)!
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Wil jij graag uitgenodigd worden voor een lekkere bak 

koffie of thee? Stuur mij een creatief CV en een 

originele motivatiebrief waarom jij bij ons wilt werken! 

Wie weet tot snel ;-)

Marloes Rijswijk

06 118 574 96 | marloes@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 is the limit;

• Marktconform(e) arbeidsvoorwaarden & salaris;

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

• Een creatieve werkplek op Industrieterrein Bijsterhuizen;

• Een team met leuke, enthousiaste en energieke collega’s om je heen;

• En goede muziek, all day long :-)

Wat je doet
Dit geeft jou energie.

• Je overlegt/ communiceert veel met al je collega’s, want we zijn 

   een team.

• 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!

• Continue Verbeteren doe je elke dag, want elke dag kan beter.

• Je werkt samen met te gekke collega’s  in een hecht en

   divers team van creatievelingen


