
ILLUMINATE 2021!
Branding groeit! We hebben veel mooie projecten waar we aan mogen werken en zoeken  
daarom een enthousiaste grafisch vormgever als aanvulling op ons kernteam. Heb jij  
minimaal 3 jaar ervaring en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of werk je ergens  
waar je niet helemaal op je plek zit? SOLLICITEER!  

JIJ… hebt een HBO-opleiding, bent ervaren, leergierig, open, zelfstandig, verantwoordelijk, 
conceptueel, snel en precies, communicatief en klantgericht. Je hebt focus, visie en zit vol 
inspiratie. Je beheerst Creative cloud (Indesign, Illustrator, XD en Photoshop) en hebt  
ervaring met online media, zoals WordPress, After Effects en Mailchimp… 

WIJ… zoeken een fijne collega die zijn hand er niet voor omdraait een aantal projecten  
gelijktijdig te draaien en van A tot Z af te ronden. Die een complexe vraag kan analyseren 
en deze kan omzetten in krachtige ideeën en creatieve uitwerkingen. Wij zoeken een  
teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken. Iemand die stressbestendig is,  
projectmatig werkt en goed zelf het overzicht kan houden.

SAMEN…  Wij bieden een bruisende en gezellige werkplek | groei en ontwikkeling in het 
vakgebied | een klein kernteam met flexibele schil | veel verschillende opdrachtgevers |  
afwisselende werkzaamheden | bijzondere eindproducten | ruimte voor creativiteit en  

eigen visie  | vier tot vijf dagen per week | marktconform salaris

Wij… wachten op jou! Stuur jouw sollicitatie naar Ondiep Zuidzijde 6 3551 BW te Utrecht
of naar werken@branding.nl  Sluitingsdatum van de vacature: eind januari 2021  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

PLEASURE IN THE JOB 
PUTS PERFECTION 
IN THE WORK



 
 

Kijk op www.branding.nl en neem contact op!
Stuur jouw sollicitatie naar Ondiep Zuidzijde 6

3551 BW te Utrecht of naar werken@branding.nl

Sluitingsdatum van de vacature: eind januari 2021

Aquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

JIJ
HBO-opleiding  

Minimaal 3 jaar bureau-ervaring 

Ruim portfolio (toont ervaring en diversiteit)

Communicatief en klantgericht

Snel en doeltreffend van concept tot realisatie

Verantwoordelijk  en zelfstandig

Teamplayer

Conceptueel   

Visie

Origineel met gevoel voor trends

Snel en precies

Inlevingsvermogen

Beheerst Indesign, Illustrator, XD en Photoshop

Ervaring en kennis van online media 

Focus en doorzettingsvermogen

Vol inspiratie en leergierig

WIJ 
 

Een bruisende en gezellige werkplek

Groei en ontwikkeling in het vakgebied

Groeiend kernteam met flexibele schil

Veel verschillende opdrachtgevers

Afwisselende werkzaamheden 

Bijzondere eindproducten

Ruimte voor creativiteit en eigen visie

Vier tot vijf dagen per week

Marktconform salaris

CROSS
CREATIVE 
TO THE 
CORE


