VACATURE : Grafisch vormgever met gevoel voor interieur

Furnified en Going Objects zijn een onlineshop die garant staan voor unieke meubelstukken die inhouse ontwikkeld worden. Graag willen we ons team uitbreiden met een enthousiaste en
dynamische grafisch vormgever met gevoel voor interieur.
Heb je zin om creatief aan het werk te gaan in een jong bedrijf te Antwerpen? Lees dan zeker verder.
TAKEN
•
•
•
•
•

Het ontwerpen en vormgeven van uiteenlopende grafische materialen.
In samenwerking met onze interieur styliste plannetjes uittekenen voor onze winkels,
klanten, beursstanden, etc...
Onze fotodatabase beheren en aanvullen.
Het beeldmateriaal op onze website up-to-date houden en beheren, alsook nieuwe
producten toevoegen.
Begeleiden van fotoshoots.

PROFIEL
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt een passie voor interieur en je houdt ervan om op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwe trends, concepten en hot spots.
Je hebt bij voorkeur een opleiding in grafische vormgeving of interieurarchitectuur en/of de
nodige relevante ervaring. Je kan vlot overweg met grafische programma’s.
Je bent van nature een enthousiast persoon die graag deel uitmaakt van een dynamisch
team en die steeds op een proactieve manier meedenkt en handelt. Je bent resultaat en
klantgericht.
Je bent creatief en kan “out-of-the-box” denken.
Je hebt oog voor detail, bent nauwkeurig en gedreven, en werkt georganiseerd en
zelfstandig.
Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Kennis van fotografie is een plus.

Wat bieden wij jouw?
In deze functie krijg je een gevarieerd takenpakket met de nodige creatieve vrijheid,
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je komt terecht in een jonge, trendy en creatieve KMO in
de meubelsector te Antwerpen, waar een enthousiaste, dynamische en flexibele werkcultuur heerst.
In ruil voor je inzet bieden we je een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw ervaring aangevuld
met extralegale voordelen.

Interesse in deze job? Aarzel niet en stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@furnified.com en wie
weet tot snel!

