GRAFISCH
ONTWERP

We zoeken een nieuwe collega om ons
ontwerpteam te versterken! Wat wij doen, bij
Bailleul Ontwerpbureau? We brengen verhalen
tot leven. Elke keer anders, zoals je kan zien op
www.bailleul.be.
Het begint in elk geval met een doordacht
concept en een sterk ontwerp. In dit wenslijstje
omschrijven wij onze ideale grafisch ontwerper.
Benieuwd of jij je hierin herkent!

Functie
•
•
•

•

Je versterkt het ontwerpteam en ondersteunt de projectcoördinator(en).
Je helpt mee uitdagende concepten te bedenken, te ontwerpen en grafisch uit te werken.
Je verzorgt het grafisch ontwerp van online en offline communicatietools: ruimtelijke toepassingen,
infopanelen, signalisatie, brochures, flyers, nieuwsbrieven, uitnodigingen, banners, mailings,
presentaties, apps en allerlei touchscreenapplicaties.
Je volgt de productie op van je eigen creaties.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent creatief en ondernemend.
Je kan concepten omzetten naar kwalitatieve en technisch hoogstaande creaties.
Je bent een tekentalent.
Je hebt een master grafisch ontwerp.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
Je hebt een zeer goede kennis van de 2D-pakketten Indesign, Photoshop, Illustrator.
Je hebt een goede kennis van multimedia-software zoals Dreamweaver, Edge, After Effects, Muse, …
Je hebt een behoorlijke kennis van het Microsoft Office-pakket (Word, Excel en Powerpoint),
Keynote en Mailchimp.
Je bent kwaliteitsbewust en punctueel: je werkt nauwgezet en met zin voor detail; je schrijft
foutloos Nederlands.
Je werkt graag projectmatig en in teamverband, maar trekt je ook zelfstandig goed uit de slag.
Je anticipeert en bent probleemoplossend. Je ziet het grotere geheel.
Je bent stressbestendig en kunt omgaan met deadlines.
Je woont bij voorkeur in de omgeving van Gent en beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod
•
•
•
•
•

Boeiende en uiteenlopende projecten.
Een job met veel variatie, veel ruimte voor initiatief, creativiteit, autonomie en verantwoordelijkheid.
Een stabiel en hecht team van een tiental medewerkers; een vlakke structuur.
Een sterke betrokkenheid op het hele bedrijfsgebeuren: er heerst een transparante cultuur waar ook
veel vertrouwen wordt gegeven.
Een rustige en aangename werkomgeving in een nieuw, licht kantoorgebouw dat gemakkelijk
bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief naar Marinka Bauwens, marinka@bailleul.be.
Meer informatie over Bailleul Ontwerpbureau vind je op www.bailleul.be.

