
VACATURE

Grafisch Vormgever
 

Ben jij een creatieve Grafisch vormgever/DTP-er voor wie Adobe CC geen geheimen meer heeft? Wil je werken bij een 
van de leukste bedrijven van Tilburg? Dan zou ik maar even snel verder lezen! 

Grafisch Vormgever (40 uur p/w)
Functie omschrijving:
In verband met de groei van onze organisatie zoeken wij een grafisch 
vormgever/DTP-er. Als Grafisch vormgever/dtp-er ondersteun je het 
design team bij het verder opmaken en bewerken van verpakkingen en 
producten aan de hand van een styleguide. Je zorgt ervoor dat dat alles 
drukklaar naar leveranciers gaat..

Jouw profiel:
• Relevante grafische opleiding afgerond 
• Handig met computer, zowel de Adobe programma’s als Office
• Vloeiend in het Nederlands (moedertaal) en goed in het Engels 
• Oog voor detail en in staat secuur te werken
• Ervaring met ontwerp van verpakkingen
• Weet van aanpakken en toont initiatief
• Fulltime beschikbaar

Onze organisatie:
Bij Avec (www.avec.nl) ontwerpen en produceren wij private label 
collecties voor bekende winkelketens. We zijn opgericht in 1995 en 
inmiddels met ruim 75 collega’s (inclusief High5 Products en Avec 
Studio). Wij zijn specialist in een paar complexe niches: DIY, stationary, 
back to school, kinderspeelgoed, gift en party. Met onze sterke 
productontwikkelingsafdeling volgen we ontwikkelingen wereldwijd 
en weten we steeds in te spelen op de juiste trends. We zijn zeer 
innovatief.

Onze cultuur:
Avec bruist! We zijn pioniers, altijd in beweging. We ontwikkelen 
honderden nieuwe producten per maand. Onze organisatie is open en 
informeel, met korte lijnen. Aan bedrijfspolitiek doen we niet, we volgen 
(degene met) het beste idee. We zijn ambitieus en resultaatgericht. 

Fijne werkplek:
Ons unieke hoofdkantoor vind je in het Veemarktkwartier, een creatief 
cluster in hartje centrum Tilburg. In onze mooie showroom verwelkomen 
we klanten uit binnen- en buitenland. Uiteraard beschikken we over een 
glijbaan, stoelmasseuse, dagelijks gratis vers fruit, dartbord, ping pong, 
tafelvoetbaltafel en een heerlijk dakterras op het zuiden. 

Wij bieden:
Wij bieden een uitdagende vaste fulltime baan, waarin je heel veel 
kunt leren van ervaren top-designers. Een goed salaris, pensioen, 
reiskostenvergoeding en veel doorgroeimogelijkheden. 
 
De procedure:
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV en portfolio per mail op 
HR@avec.nl . Zolang deze vacature zichtbaar is op onze website en 
Indeed, kun je reageren. Je krijgt binnen twee weken een reactie. 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


