Creatieve grafisch vormgever
Bubbelt en bruist je hoofd én hart van de ideeën? Heb je een flexibele stijl waardoor je je feilloos aan kan
passen naar de wensen van de klant? Ben je een teamspeler in een creatief web? Weet je van aanpakken en
kun je prima onder druk presteren?
4x ja? Dan zijn we op zoek naar jou!
Door de groei van het bedrijf is er binnen het design team ruimte vrij gekomen voor een grafisch vormgever.
Wat ga je doen:
• In nauwe samenwerking met het team werk je aan het uitwerken van bestaande productlijnen, producten,
verpakkingen en digitale voorstellen op verzoek van de klant
• Je denkt mee aan nieuwe productlijnen die een aanvulling zijn aan ons huidige assortiment
• Prints en artwork selecteren/ maken die toegepast kunnen worden op onze artikelen
• Visualiseren van moodboards
• Bezoeken van beurzen, winkels, blogs, social media, Pinterest, om zo op de hoogte te blijven van wat er
speelt in de markt
Onze ideale grafisch vormgever past bij ons DNA. Je bent dus gemotiveerd een steentje bij te dragen aan onze
creatieve uitspattingen en het doel om onze klanten te blijven verrassen met nieuwe producten.
Wat zoeken we:
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Jarenlange ervaring in het maken van print en artwork is mooi, maar geen must.
Enthousiasme, leergierig, aanpakken, zelfstandig, creatief en passie voor ontwerpen zijn zeker wel een
must
Met een flinke dosis ervaring in verpakking ontwerp heb je een streepje voor, helemaal als je hier ook
nog eens dol op bent
De eagerness om te leren van en met je team
Je hebt oog voor detail tijdens het ontwerp proces
Je kunt on the spot presteren en bent stressbestendig
Je bent een echte teamplayer met heldere en open communicatie
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent liefst fulltime beschikbaar (minimaal 32 uur)
Je spreekt goed Nederlands en Engels
Je bent goed met Adobe Illustrator en Photoshop
Je hebt een fijne energie die aansluit bij het team

De organisatie
D.P. Factory B.V. ontwikkelt en levert internationaal een breed scala aan creatieve producten en premiums
voor winkelketens. Wij zijn gespecialiseerd in home deco, stationery, back to school, gifts, hobby, DIY, party &
gift wrap en premiums.
Onze organisatie is open, informeel, warm en met korte lijnen. We zijn prestatiegericht, wij willen vooral
succesvol zijn op de lange termijn. Onze klanten staan altijd op nummer 1.
Wij denken commercieel en werken nadrukkelijk samen om het bedrijf naar een hoger plan te tillen. Goede
ideeën worden altijd met open armen ontvangen.
Dynamisch team & producten
Wij hebben meerdere teams van designers in huis hetgeen ons in staat stelt snel en creatief met voorstellen te
komen. Samen met onze commerciële mensen vormen zij een sterk en dynamisch team.

Onze creatieve afdeling is continu op zoek nieuwe trends en ontwikkelingen. Vervolgens weten onze
productontwikkelaars en designers vlot de vertaalslag te maken naar producten die passen bij de collecties van
onze klanten. Wij maken unieke collecties onder private label, exclusief voor een klant.
Een pakkend design, de juiste kwaliteit en scherpe prijsstelling zorgen ervoor dat onze producten wekelijks hun
weg vinden in het Europese retail landschap.

D.P. Factory biedt:
Een boeiende rol in een creatief team binnen een dynamisch bedrijf. Een aantrekkelijk salaris, pensioen,
reiskostenvergoeding en misschien nog wel het belangrijkste leuke collega’s.
Pas je binnen het plaatje? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur dan je motivatie met CV met portfolio
naar personeelszaken@dpfactory.eu. t.a.v. Sarah Tomassen-Jansen

