Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om de toonaangevende reputatie van Flamingo nog te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Grafisch Vormgever
Op een creatieve, aantrekkelijke en nauwgezette manier voorzie jij ontwerpen voor verpakkingen, advertenties, promomateriaal,
… Je beheert ze vanaf het concept tot en met de drukklare versie conform de huisstijl en durft out of the box te denken. Bij
voorkeur heb je als communicatieve, hands-on en stressbestendige multitasker een eerste werkervaring achter de rug. Kennis van
Photoshop, Illustrator, InDesign en fotografie is een absolute must.

Je takenpakket
o Je werkt met Photoshop, Illustrator, InDesign afhankelijk van de opdracht
- Je ontwerpt verpakkingen en maakt deze drukklaar
- Je werkt concepten, datasheets, … uit voor specifieke product ranges
- Je maakt advertenties op
- Je staat in voor het aanleveren van promomateriaal voor winkels, beurzen en evenementen
- Je controleert de drukproeven van je eigen werk
- Als back-up ben je ook in staat om promo foto’s van producten te nemen en zo mee in te staan voor het onderhoud van
de fotodatabase
o Een huisstijl volgen en out-of-the-box denken gaan hand in hand
o Je hebt geen probleem om meerdere taken tegelijkertijd tot een goed einde te brengen
o Enthousiasme en initiatief nemen typeren je manier van werken
o Je bent communicatief en neemt je plaats in in het huidige team
o Bij voorkeur heb je een eerste werkervaring achter de rug
o Je beheert je taken op een efficiënte manier en volgt alles nauwgezet op
o Je houdt je strikt aan de deadlines en je bent stressbestendig

Jouw profiel
Trefwoorden:
o Enthousiast
o Creatieve duizendpoot
o Hands on mentaliteit
o Fotografie
o Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten. In ruil voor je
inzet ontvang je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
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