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 met fotografieskills
Als grafisch ontwerper voorzie jij op een creatieve, aantrekkelijke en nauwgezette manier designs voor banners, mailtemplates,
landingpages, verpakkingen, advertenties, promomateriaal,… Je beheert ze vanaf het concept conform de huisstijl en durft
out of the box meedenken.
Je hebt als communicatieve, hands-on en stressbestendige multitasker reeds een eerste werkervaring achter de rug.
Kennis van Photoshop, Illustrator, InDesign en fotografie is een absolute must.
Kennis van video, Premiere Pro en After Effects is een groot pluspunt.

Jouw takenpakket
o Je werkt met Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro en After Effects afhankelijk van de opdracht
o Je zorgt mee voor promo foto’s en sfeerbeelden met onze producten. Alsook voorzie je 360° productshots.
Hiervoor hebben we het juiste materiaal klaarstaan
o Je ontwerpt beelden en banners voor onze online ads, sociale kanalen, website, landingspagina’s en nieuwsbrief.
Dit kan zowel gaan van statische beelden tot bewegende beelden. Deze beelden moeten geoptimaliseerd zijn voor web
en voldoen aan onze huisstijl. Zo zet je Flamingo mee op de kaart
o Je maakt templates voor bannersets waar marketing zelf mee aan de slag kan
o Je werkt video’s uit voor onze online kanalen (website, social, …) en je bent bereid om je hier verder in te verdiepen.
De storyline werk je samen mee uit met marketing
o Je ontwerpt verpakkingen en maakt deze drukklaar
o Je controleert de drukproeven van je eigen werk
o Je staat in voor het aanleveren van promomateriaal voor winkels, beurzen en evenementen en zoekt mee naar attractieve
manieren om ons merk in de kijker te zetten
o Je bent een echte multitasker en hebt geen probleem om meerdere taken tegelijkertijd tot een goed einde te brengen binnen
de nodige deadlines
o Je bent communicatief en neemt je plaats in in het huidige team
o Je beheert je taken op een efficiënte manier en volgt alles nauwgezet op
o Je ondersteunt verschillende afdelingen

Jouw profiel
o Je hebt reeds een eerste ervaring achter de rug in een soortgelijke functie
o Je bent een creatieve duizendpoot met oog voor detail en kwaliteit, zowel voor offline als online doeleinden
o Je hebt gevoel voor vormgeving (online en offline) en fotografie en je houdt hierbij rekening met onze huisstijl.
Ervaring met video is een groot pluspunt en/of je bent alvast bereid om je hier verder in te verdiepen. Hiervoor kan je
rekenen op een opleidingsbudget van Flamingo.
o Je hebt reeds een stevige kennis van Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign (Adobe Creative Cloud)
o Je hebt ervaring met of notie van Adobe Premiere pro en After Effects of een andere video bewerkingstool en je wil je hier
graag verder in verdiepen
o Je bent assertief en kan je eigen ideeën aan de man brengen met de juiste beargumentatie
o Je bent pro-actief en durft initiatief nemen
o Je hebt een hands-on mentaliteit
o Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken
o Je hebt interesse in branding en e-commerce
o Je staat ervoor open om steeds nieuwe dingen bij te leren
o Extra pluspunten:
> notie van HTML/CSS of kennis van wat er online mogelijk is zodat je hier meteen rekening mee kan houden bij het maken
van designs (bvb voor een nieuwsbrief template, landingspagina, …)
> notie van EasyCatalog/XML/XPath

Grafisch vormgever met fotografieskills
Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op:
o
o
o
o
o
o
o

Een vaste job van onbepaalde duur met flexibel uurrooster
Een aangename en dynamische werkomgeving
Een groeiend bedrijf met internationale activiteiten
Een uitdagende functie met variatie en verantwoordelijkheid
Een beloningspakket op maat van jouw ervaring en competenties met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen
20 vaste verlofdagen en bijkomend 6 ADV dagen (39u/w)
Een plaats in een sterk grafisch team van 8 personen waar openheid, directheid en betrokkenheid hoog in het vaandel
worden gedragen
o De benodigde hulpmiddelen en ondersteuning van je medecollega’s
o Een gunstig gelegen werkplaats in een filevrije omgeving met gemakkelijke toegang tot E313

Interesse?
Wil je graag ons grafisch team komen versterken? Dan kijken we alvast uit naar je motivatiebrief en cv.
Mail deze vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
Bij Flamingo behandelen we je sollicitatie in alle discretie.
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