VACATURE

GRAFISCH VORMGEVER/
DTP’ER
(M/V/X)

Zorg dat we niet om je heen kunnen!

Over deze functie:
Je weet natuurlijk als geen ander hoe je met beeld
en tekst enthousiasme voor je wint. Daar gebruik je
de Adobe tools voor, maar je weet ook op andere
manieren te overtuigen. Je kunt onze producten en
diensten zo vertalen dat het aan alle kanten positief
de aandacht trekt. Je verrast, vernieuwt en verblijdt
ons en de klant met jouw creativiteit, brengt de juiste
spirit en knalt elke dag opnieuw!
Je krijgt de verantwoordelijkheid voor alle on- en
offline communicatie van ons bedrijf.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Het ontwerpen van brochures met onze collectie en
informatie;
•
Je bent en blijft goed op de hoogte van alle social media;
•
Je ontwikkelt een social media plan, content daarvoor,
houdt dit bij en weet in te spelen op de trends zodat wij
onder de aandacht blijven;
•
Het onderhouden en ontwerpen van prijslijsten;
•
Je maakt online mailingen waarbij je rekening houdt met
de huisstijl van Nouvion;
•
Het onderhouden van de website: plaatsen van nieuwe
producten, lekker lezende teksten creëren, vormgeving
van beeld, reageren op nieuwe ontwikkelingen;
•
Kan je goed fotograferen? Dat is een pré!
Kortom: de verantwoordelijkheid voor alle on- en offline
communicatie ligt in jouw handen.
Wat vragen wij?
Als sterke speler op de meubelmarkt willen wij ook grafisch
de lat hoog leggen. Door tools als Adobe Indesign, Illustrator
en Photoshop te gebruiken kan je onze producten op de
beste manier presenteren. Net dat detail zorgt ervoor dat
de aandacht getrokken wordt. Je neemt initiatief om tot
nieuwe uitingen te komen, geeft advies over hoe producten
gepresenteerd kunnen worden en enthousiasmeert collega’s
met doordachte strategieën en suggesties.

Wie ben jij?
•
Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau
met een afgeronde grafische opleiding;
•
Adobe programma’s zoals InDesign, Photoshop
en Illustrator beheers je tot in de puntjes;
•
Je bent flexibel, stressbestendig en kunt werken
met deadlines;
•
De Nederlandse taal beheers je uitstekend in
woord en geschrift; Duits en/of Engels is een pré;
•
Je werkt zelfstandig, koppelt zaken uitstekend
terug en weet mensen intern en extern te boeien;
•
Je hebt gevoel voor en interesse in meubels en
interieur;
•
Jij hebt een interessant en gevarieerd portfolio
om ons te laten zien.
•
Wat bieden wij?
•
Een fulltime baan voor de lange termijn;
•
Uitdaging met verantwoordelijkheid en een goed
salaris;
•
Zelfontplooiing en afwisseling binnen de functie;
•
Pensioenopbouw en stabiele
toekomstmogelijkheden;
•
Een platte organisatie, informele werksfeer en
lekkere koffie en thee;
•
Een werkgever die successen viert.
Waar?
Bij Nouvion in Uden, een enthousiaste
meubelfabrikant met nationale- en internationale
contacten. Vanuit onder andere de eigen fabriek
in Polen vinden onze stijlvolle meubelen van hoge
kwaliteit hun eigen weg door heel Europa via meer
dan 1.600 verkooppunten.
Dit wil je!
Mail je sollicitatiebrief, portfolio en CV naar:
n.kanters@nouvion.nl
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