
(32 UUR)  TYPE ‘OMNIVOOR’

GRAFISCH VORMGEVER 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
 Als grafi sch vormgever ben je de ‘allesetende’ spil 
binnen het bedrijf voor alle werkzaamheden die te 
maken hebben met (grafi sche) uitingen. Dit varieert 
van het maken van etiketten tot het bedenken/
ondersteunen van social media campagnes. Door 
de kleine organisatie heb je vaak direct contact met 
collega’s die ook als opdrachtgever kunnen fungeren.

•  Verantwoordelijk voor alle grafi sche 
uitingen van het bedrijf (drukwerk, websites, 
webshops, social media, fotografi e) 

•  Aanspreekpunt voor collega’s t.b.v. grafi sche 
werkzaamheden (intern en extern)

•  Adviseert directie op het gebied van 
alle (niet) commerciële uitingen

•  Is fl exibel (fi guurlijk)
• Coördineert werkzaamheden m.b.t. vertalingen
• Stuurt tekstschrijver/fotograaf aan
•  Zorgt voor een adequate archivering 

van (onderdelen van) uitingen
•  Draagt social media campagnes voor 

en kan deze implementeren
• Kan zich in hectische omstandigheden staande houden 

FUNCTIE-EISEN
•  Je bent in het bezit van een relevante 

opleiding op MBO+ niveau
• Je bent een mierenneuker
•  Je bent handig met de Adobe programma’s 

InDesign, Photoshop en Illustrator
• Je bent communicatief sterk
•  Een goede mondelinge en schriftelijke 

communicatie in het Nederlands en Engels

FUNCTIE-WENSEN
• Werkervaring
• Werkervaring met social media
• Kennis van Adobe Dimension, Adobe After Effects
•  Een goede mondelinge en schriftelijke 

communicatie in het Duits
•  Ervaring met/interesse in fotografi e 

(pack-shots en fotografi e op locatie)

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•  CAO-conform salaris
• Veel vrijheid binnen je functie
• Mogelijkheid tot opleidingen en trainingen
• Leuke collega’s

MagPaint Europe B.V. is een klein innovatief bedrijf (12 medewerkers) en wij zijn de grootste producent van 
MagneetVerf ter wereld. De verf wordt vanuit de Achterhoek naar meer dan 50 landen wereldwijd geëxporteerd. 

Naast MagneetVerf produceren we ook MagneetPleister, SketchPaint, SchoolbordenVerf en BeamerPaint en verkopen we 
aanverwante producten zoals magneten. Al onze verven hebben bijzondere toepassingsmogelijkheden.

Binnen MagPaint heerst er een informele werksfeer waarbij creativiteit en eigen initiatief wordt gewaardeerd. We geven 
veel vrijheid binnen je functie.

SOLLICITATIE
Beschik jij over de de genoemde competenties en heb je zin om in dit snelgroeiende bedrijf te werken? 
Overtuig ons dan middels een motivatie en CV waarom jij voor deze vacature in aanmerking komt!
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij je naar onze website www.magpaint.com of 
neem contact op met Rob van der Meer. Sollicitaties kunnen naar: r.vandermeer@magpaint.com
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