
VACATURE

ALLROUND CREATIEF
HOBBY TALENT

Wil jij van je hobby je beroep maken? Heb jij veel ervaring met technieken als breien, haken  borduren, kaarten maken, tekenen/schilderen? Zou je deze ervaring willen 
toepassen in je dagelijkse werkzaamheden? Wij hebben jouw droombaan! 

 

Allround creatief hobby talent (24-40 uur p/w)
 

Functieomschrijving:
Wij leveren hobby en knutselartikelen aan grote winkelketens die we zelf ontwerpen en bij leveranciers in China laten maken. De leveranciers 
hebben hele duidelijke specificaties nodig van de materialen in een set. Het maken van deze specificaties wordt één van je taken. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe hobbyproducten en -pakketten en het uitschrijven van instructies hiervoor. Ook het in 
de gaten houden van hobbytrends is een onderdeel van je werkzaamheden alsmede het maken van kleurenselecties en het controleren van 
monsters. 

Jouw profiel
• Jij bent een creatief multifunctioneel talent met ervaring in een breed scala aan     
hobby-technieken.
• Je bent in je vrije tijd graag creatief bezig met haken, breien, naaien, borduren,        
schilderen/tekenen, kaarten maken/ scrappen en sieraden maken. 
• Je hebt goede kennis van alle materialen die gebruikt worden voor    
bovengenoemde hobby’s. 
• Je werkt nauwkeurig en weet de kwaliteit van onze producten kritisch te 
beoordelen.
• Op internet speur je regelmatig naar leuke en originele hobby items. Je bent 
een trouwe bezoeker van hobby en handwerkbeurzen zoals bijvoorbeeld Kreadoe.
•	 Omdat	onze	specificaties	in	het	Engels	worden	opgesteld,	spreek/schrijf	je	een	
aardig woordje Engels. 

Onze organisatie
Avec maakt creatieve producten voor grote winkelketens. Wij zijn naast hobby 
en knutselartikelen gespecialiseerd in gifts, back to school, giftwrap en party 
artikelen. Wij zijn opgericht in 1995 en nu met ca. 70 collega’s. Wij maken 
producten voor de liefhebber, waarbij de look en feel heel belangrijk zijn. 

Afdeling
Jij komt te werken op de afdeling Productontwikkeling, één van de leukste en 
meest creatieve afdelingen van heel Avec! Er worden hier honderden nieuwe 
producten per maand ontwikkeld.

Onze cultuur
Wij zijn een jong en snelgroeiend bedrijf. We zijn ambitieus en resultaatgericht, 
maar altijd met een warm hart voor elkaar en natuurlijk voor dier en milieu. We 
ondersteunen diverse maatschappelijke doelen, maar we lopen daar niet mee te 
koop. We hebben een actieve personeelsvereniging, die hele gezellige borrels en 
uitjes organiseert. 

Fijne werkplek
Je mag thuis werken, of in ons unieke hoofdkantoor in het Veemarktkwartier, een 
creatief cluster in hartje centrum Tilburg. In onze mooie showroom mogen we 
steeds vaker klanten uit binnen- en buitenland verwelkomen. Uiteraard beschikken 
we over een glijbaan, wekelijks verse soep, dagelijks, vers fruit en een heerlijk 
dakterras op het zuiden. 

Wij bieden
Wij bieden een vaste baan voor tenminste 24 uur per week bij een gezond en 
warm bedrijf, uitstekende beloning, een gedegen inwerktraject en bovenal een 
fijne	plek	waar	je	de	hele	dag	creatief	bezig	kunt	zijn.	
 
De procedure
Graag ontvangen wij jouw motivatie met CV per mail op hr@avec.nl. We vinden 
het leuk als je een kleine impressie meestuurt van projecten die je in het verleden 
gemaakt hebt. 

Zolang deze vacature zichtbaar is op Monsterboard, kun je reageren. Je krijgt 
altijd binnen twee weken een reactie. 
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