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: Webdesigner met start-up mentaliteit (focus grafisch ontwerp)
Bedrijfsnaam: Yools
Uiterste sollicitatiedatum: 30/6/2019
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

x
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1.1

Wie zijn wij?

Yools helpt ondernemers groeien via authentiek webdesign en digitale marketing.
Yools vertrekt vanuit je eigenheid en helpt je je onderscheiden in de online massa. We
hielpen al 2.500 ondernemers en klanten geven ons gemiddeld 9,5/10.
Yools brengt menselijkheid in een digitale wereld. Helpen komt vóór verkopen. Het
zelforganiserend team werkt samen op basis van vertrouwen in plaats van controle en behandelt
klanten als familie. Onze efficiënte Live Design Studio bespaart tijd en kosten.
Meer op http://www.yools.be

1.2

Maak impact en groei

Hoe ziet een gemiddelde week eruit?
Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor het bouwen van prachtige websites die renderen:
- Ontwerpen in Photoshop, Sketch of je andere favoriete tool.
- Sparren met de account manager.
- Verwerken klantfeedback via onze innovatieve Live Design Studio.
- Bouwen en online plaatsen van de website via innovatieve webdesigner software.
- Bieden van tweedelijnssupport aan klanten.
Hoe ziet succes eruit in deze rol?
Je ultieme doelstelling is om klanten supergelukkig te maken met hun website. We verwachten dat
je mee de start-up mentaliteit leeft. Je onderzoekt de laatste webdesigntrends en optimaliseert
voortdurend onze aanpak. Als je echt ambitieus bent, kan je mee innovaties lanceren die de
webdesignmarkt radicaal veranderen.
Hoe groei je als persoon?
Er wordt een trainee track uitgestippeld en je krijgt een persoonlijke coach die jou naar een hoger
niveau tilt. In korte tijd word je expert en bouw je een persoonlijke website portfolio op met tientallen
websites. Je geniet hierbij volledige artistieke vrijheid, zolang je ontwerpt met de klantbehoeften als
einddoel. Daarnaast ervaar je hoe het is om in een zelfsturende organisatie met veel vrijheid en
verantwoordelijkheid te werken. Zo krijg je de kans om allerlei bijkomende projecten te doen en
mee de koers van het bedrijf te bepalen.
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1.3

Wanneer is dit iets voor jou?

- Je genoot een opleiding in webdesign of grafisch ontwerp.
- Je kan een aantrekkelijke webdesign portfolio voorleggen.
- Je hebt een eerste ervaring met HTML en CSS.
- Je hebt een passie voor startups en bent erg gemotiveerd.
- Je wil razendsnel bijleren.
- Je communiceert assertief en doeltreffend.
- Je bent ondernemend en komt zelf met ideeën die je wil uitproberen.

1.4

Aanbod

- Je bouwt een heel uitgebreide website portfolio op.
- Een gedreven en hecht team dat een verschil wil maken in de wereld. We vertrouwen elkaar en
laten iedereen gewoon zichzelf zijn. Onze waarden: #makeadifference, #growwiththeflow,
#connectwithrespect, #sharethelove.
- Verregaande flexibiliteit zolang je je verantwoordelijkheid opneemt. We werken bv. allen twee
dagen/week thuis.
- Goede bereikbaarheid in hartje Brussel, op 1 minuut stappen van Brussel-Centraal.
- Competitief salaris, forfaitaire onkostenvergoeding, maaltijdcheques, terugbetaling openbaar
vervoer, … en mogelijkheid tot een deel variabel loon.
- Potluck lunches, met team op café in Brussel, teamweekends, …
Een motivatiebrief is niet vereist. We vragen enkel je portfolio, CV en je antwoorden op onze
aanwervingsvragen, waaruit hopelijk je motivatie blijkt. Je zal deze vragen tegenkomen bij het
solliciteren via onze aanwervingswebsite.
Solliciteren kan via http://smrtr.io/32Brg
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