SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Designer print & web
(halftijds –bepaalde duur 2j – m/v/x)
Bedrijfsnaam: kwb vzw
Uiterste sollicitatiedatum: 06 mei 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Als designer zorg je voor een aantrekkelijke visuele vertaling van onze werking. Voor zowel
print als web communicatie bepalen jouw creatieve skills de beeldvorming van onze
organisatie.

1.1 Wat doe jij?
•
•
•

Als in-house designer ben je verantwoordelijk voor bijna al onze grafische opdrachten, zowel voor
print als web.
Je krijgt opdrachten van lokale kwb-vrijwilligers, afdelingsondersteuners, stafmedewerkers, en het
beleidsteam. Ook neem je eigen initiatieven om de beeldvorming van kwb te versterken.
Je beheerst het hele grafische proces:
o Je maakt op aanvraag een creatieve look & feel aan, in lijn met de kwb-huisstijl
o Je bewaakt de correcte toepassing hiervan, oa. bij DTP-werk
o Uitwerken van aantrekkelijke visuals en multimedia voor allerlei activiteiten en campagnes
(campagnesites, video, audio, animaties, …)
o Je ontwerpt templates, webvisuals, brochures, presentaties, verpakkingen, affiches, flyers,
…
o Je volgt bestellingen van drukwerk op, van concept tot levering
o Je onderhoudt goede contacten met je leveranciers

1.2 Voorwaarden & competenties?
•
•
•
•
•

Je bent bedreven in het Adobe Creative Cloud pakket (Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere
Pro, Audition, …).
Je hebt een neus voor eigentijdse communicatievormen, en kan die vertalen naar een socioculturele
vereniging
Je levert kwaliteitsvol werk af en kan flexibel / tegen tijdsdruk werken. Je kan prioriteiten
inschatten en bent assertief.
Basiskennis van webdesign (HTML, CSS, Javascript, PHP) en CMS-systemen is een pluspunt.
Affiniteit met het verenigingsleven en sociale thema’s is een pluspunt

1.3 Wat bieden we jou?
•
•
•
•

Een boeiende uitdaging in een dynamische organisatie.
Halftijds contract van bepaalde duur (2 jaar), startend op 2/9/2019.
Aantrekkelijk salaris (PC 329/1 barema A1) met diverse aanvullende voordelen zoals
groepsverzekering, gsm-abonnement, kilometervergoeding, buitenberoepsverzekering,…
Je werkt in het kwb secretariaat (Britsierslaan 5, Schaarbeek).

1.4 Solliciteren
Motivatiebrief, CV en portfolio bezorgen aan wim.verstraete@kwb.be voor 6 mei 2019. Meer info:
Steven Buelens, Coördinator staf (steven.buelens@kwb.be / 0472/600.208)
Kwb vzw streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit, gender, leeftijd en
culturele achtergrond. Jouw sollicitatie is dan ook welkom.
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