
VACATURE

PRODUCT & 
CONCEPT DESIGNER

Ben jij een Product & Concept Designer die graag wil bepalen welke producten in de schappen komen te liggen bij grote retailers 
in binnen- en buitenland? Zoek je een (loop)baan bij een creatief, internationaal bedrijf? Dan hebben wij een droombaan voor je! 

Product & Concept Designer (40 uur p/w)

Ter uitbreiding van ons team zoeken we een Product & Concept Designer. Als Product & Concept Designer word je (mede)
verantwoordelijk voor het bedenken, ontwerpen en vormgeven van nieuwe producten en productlijnen. Dit doe je in samenwerking 

met Product & Concept Designers van andere productcategorieën, grafisch vormgevers en productontwikkelaars, de Category 
Manager en de afdeling Projectmanagement die verantwoordelijk is voor het hele inkooptraject.

Taken (dit mag je de hele dag doen!)
• Volgen van trends, tijdsgeest en ontwikkelingen, o.a. door bezoeken van 
beurzen, winkels, steden, blogs, sites en het vertalen van deze trends naar 
commerciële producten voor diverse retailers; 
• (Eigen) collecties samenstellen en het bedenken van originele, vernieuwende en 
passende producten en productlijnen voor onze klanten;
• Opstellen en realiseren van een categorieplan;
• Overleg met klanten en collega’s, brainstormen over nieuwe producten en 
presentaties van nieuwe productlijnen;
• Prints en dessins maken, met de hand en met de Adobe programma’s; 
• Ontwerpen van verpakkingen;
• Fotograferen van producten in onze eigen fotostudio.

Jouw profiel
• Afgeronde creatieve opleiding op HBO-niveau (bijv. kunstacademie of 
vergelijkbaar); 
• Ervaring als grafisch ontwerper; 
• Handig met de Adobe programma’s; 
• Je hebt een goed illustratie-handje;
• Bekend met Office;
• Commercieel ingesteld, je hebt een goed gevoel voor handel en product en kunt 
meedenken op diverse klant- en trendniveaus. Het is een pré als je ervaring hebt 
binnen de retail;
• Creatief, je kunt snel schakelen en hebt oog voor detail;
• Communicatief sterk en werkt graag in een team;
• Bij voorkeur 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 zijn inmiddels ruim 75 
collega’s (inclusief High5 Products). 
Wij zijn specialist in een paar complexe niches: kinderknutsel, hobby volwassenen 
(DIY), home-deco, stationary, back to school, gift en party. Met onze sterke 
productontwikkelingsafdeling volgen we ontwikkelingen wereldwijd. We zijn zeer 
innovatief: we ontwikkelen honderden nieuwe producten per maand. Het succes 
van de producten wordt grotendeels bepaald door het inspelen op de juiste 
trends, en het juiste design van het product en de verpakking. Zo belangrijk ben 
jij dus! 

Aan bedrijfspolitiek doen we niet, we volgen gewoon het beste idee. Als jij een 
goed plan hebt, dan gaan we ervoor, en wel meteen! Vergaderen doen we zo min 
mogelijk, en dan liefst niet langer dan twee minuten. 

Fijne werkplek
Het unieke hoofdkantoor van Avec vind je 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, stoelmasseuse, dagelijks gratis vers fruit, dartbord, ping pong, 
tafelvoetbaltafel (ervaring een pré!) en een heerlijk dakterras op het zuiden.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende vaste fulltime baan, een goed salaris, pensioen, 
reiskostenvergoeding en veel ruimte voor ontwikkeling. 
Als jij je herkent in bovenstaand profiel mag je je korte motivatie met CV  mailen 
naar hr@avec.nl, bij voorkeur met een visueel aantrekkelijk gepresenteerde link 
naar je portfolio. 

 
 

In het hartje van Tilburg - Creatieve omgeving - Leuke personeelsuitjes

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


