Grafisch vormgever
Tilburg (40 uur)

Wie zijn wij?
Wij zijn een jong reclamebureau in Tilburg en beloven een rots in branding te zijn voor klanten: merkontwikkeling, ontwerp van promotiematerialen, zorgen voor de juiste uitstralingen. Daar worden wij blij van!
We werken nauw samen met InMarkt, onze grootste klant en zitten daar ‘in huis’. Dit betekent dat we snel
schakelen en korte en informele communicatielijnen kennen.
Voor InMarkt ontwerpen we promotiematerialen voor lokale campagnes in supermarkten. Denk bijvoorbeeld
aan de spaarkaarten, totems en displays voor unieke spaarprogramma’s van Rudolph van Veen® of
tuinaccessoires van Wolf Garten of Hozelock. Ook houden wij ons bezig met tailormade aanvragen van zowel
InMarkt als zijn klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van een campagne voor een helikopter tour
of een kraak-de-kluis activiteit.
Werken bij Buro Rots/InMarkt betekent werken in een informele omgeving, aan professionele uitingen die je
vervolgens direct terugziet, bijvoorbeeld bij jouw eigen supermarkt. Kijk ook eens op www.buro-rots.nl voor ons
portfolio.

Dit wordt jouw functie:
Als Grafisch Vormgever bij Buro Rost ben je verantwoordelijk voor de visuele conceptontwikkeling van nieuwe
spaarprogramma’s of tailormade concepten. Jij geeft vorm aan de POS-materialen voor op de winkelvloer en
levert deze op correcte wijze aan bij de producent hiervan. Jij kunt eigen projecten begeleiden en de timings
hiervan in de gaten houden. Jij weet de doelgroep zowel off- als online te bereiken en in beweging te krijgen.

Wat wij van jou verwachten:
• Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van Grafische vormgeving of Multimedia en het Adobe
CC-pakket heeft geen geheimen voor je. Binnen InDesign, Photoshop en Illustrator beweeg jij je met je
ogen dicht;
• Je bent op de hoogte van de laatste designtrends en hebt de skills om jouw ideeën tastbaar te maken.
• Je kunt goed samenwerken, houdt van aanpakken, communiceert makkelijk en hebt gevoel voor humor;
• Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar en je woont in de omgeving van Tilburg;
• Je denkt graag mee én vooruit.

Wat kun je van ons verwachten?
• Een Macbook en toegang tot het Adobe Creative Cloud pakket;
• Een arbeidsmarktconform salaris, goede pensioenregeling, 25 vakantiedagen en een spaarprogramma
voor 3 extra vrije dagen;
• Er is ruimte voor jouw ontwikkeling, je krijgt bijvoorbeeld toegang tot onlinetrainingen en we
organiseren regelmatig klankborden en sparsessies;
• Een team met leuke hardwerkende collega’s.

Reageren
Graag zelfs, we worden blij van reacties. Naast motivatie met een CV vinden we een portfolio 'die ons verrast’
belangrijk. Mail met: leukenieuwebaan@inmarkt.com of bel met 013- 543 24 62 en vraag naar Bart of Tom.

