Vacature Digital Designer

VACATURE
DIGITAL DESIGNER
Wij zijn op zoek naar een visual designer
die concepten tot leven kan laten komen in
waanzinnige web- en digitale designs.
De functie
Als digital designer bij NCP ga je aan de slag binnen een compact team waar
strategische vraagstukken opgelost worden door het ontwikkelen van onlineen digitale middelen. Vanaf het begin denk en werk je mee aan de vraagstukken.
Een rol waarin je ook op het gebied van strategie en conceptvorming wordt
uitgedaagd.
Wanneer het visuele design om de hoek komt kijken, neem je de touwtjes in
handen door een gezonde dosis eigen initiatief. Jij bent verantwoordelijk voor
de visuele uitwerking van de middelen. Je krijgt energie van het bouwen aan
merken, in het bijzonder op het gebied van webdesign, Wordpress en digitale
communicatiemiddelen.

Nieuw Creatief Peil is het bureau
voor merkstrategie en design. Wij

Jouw talent komt duidelijk naar voren wanneer je echt aan de slag gaat

ontwikkelen

met vorm, kleur, typografie en beeld. Iets wat we in je huidige portfolio ook

een positieve impact hebben op de

duidelijk kunnen zien en waar jij als designer ontzettend trots op bent!

groei van onze klanten.

merkidentiteiten

die

Wanneer jij:
• Enkele jaren ervaring hebt als designer bij een bureau of als freelancer;
• Een portfolio kan laten zien waarin digital/online-design positief verrast;
• Graag eigen initiatief toont en een leergierig en ondernemend type bent;
• Overtuigend eigen werk kan presenteren aan klanten en collega’s;
• Minimaal 4 dagen per week beschikbaar bent;
• Vloeiend Nederlands en Engels spreekt;

Dan bieden wij:
• De kans om door te groeien en je verder te ontwikkelen als designer;

Mooi verhaal?

• Een toffe werkplek in hartje centrum van Rotterdam (Het Industriegebouw);

Stuur je motivatie en CV + een link

• Een prima salaris en een bijdrage in de opbouw van jouw pensioen;

naar je online portfolio naar:

• Jaarlijks studiebudget en ruimte om naar eigen inzicht events bij te wonen;
• Mogelijkheid tot vergoeding van reiskosten als je van buiten Rotterdam komt;

r.wilmink@buroncp.com

• Een gezonde lunch, lekkere borrels en “gesneifelde” team-uitjes.

T.a.v. Rogier Wilmink

