Vacature – Grafisch vormgever
Neo is op zoek naar Gedreven Grafisch talent.
Ben jij een vormgever in hart en nieren, iemand die eerder met beelden dan met woorden spreekt?
Heeft de Adobe Creative Suite geen geheimen voor jou? Voel je je thuis in een zelfsturend,
multidisciplinair team dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat?
Dan is deze job echt iets voor jou!

Jouw baan heeft toekomst
Bij Neo is elke werkdag anders en elk project uniek. Toch zijn er een aantal zekerheden in jouw job als
Grafisch Vormgever:
•
•
•
•
•

In ons multidisciplinair team ontwikkel jij de grafische vormgeving van onze cursussen en
producten.
Dankzij jouw neus voor grafische processen doorgrond je snel de huisstijl van onze klanten en
pas je ze toe in een sterk design.
Je werkt ruwe ideeën uit naar verrassende grafische concepten en hierbij hanteer je vlot
verschillende stijlen.
Je staat in voor de grafische kwaliteit en samenhang van onze cursussen en ondersteunt hierin
ook de rest van het team.
Je volgt gepassioneerd de grafische trends op en inspireert zo onze klanten met innoverende
voorstellen.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een master- of bachelorsdiploma in een grafische opleiding.
Je hebt uitgebreide kennis van Photoshop, Indesign en Illustrator.
Je bent creatief, gedreven en hebt al wat ervaring op zak.
Je hebt niet enkel een oog voor stijl. Ook kwaliteit en nauwkeurigheid hou je steeds in het vizier.
Je bent trendbewust, vertrouwd met het maken van moodboards en raadpleegt hiervoor de
juiste bronnen.
Je hebt kennis van interface design.
Je bent een teamspeler: alleen samen scoor je hoge punten.
Flexibiliteit is voor jou geen vraagteken, maar een uitroepteken!
Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels.

Neo werkt, ook in jouw voordeel!
Neo maakt deel uit van de Xylos-groep, een organisatie met grote ambities en een gezonde financiële
fundering. Bij ons staan de mensen centraal, en ligt de focus op professionalisme. ‘Work hard, play
hard’, daar gaan we voor.
We belonen je graag met:
•
•
•
•
•
•
•

Uitdagende projecten.
Een uitdagende job in een jong en dynamisch team dat je dagelijks energie geeft.
Flexibele werkplek met de nodige aandacht voor de work/life balans.
Een mooi salarispakket én extralegale voordelen (Hospitalisatie- en groepsverzekering).
Bedrijfswagen.
Elke dag verse soep, fruit en een bedrijfsrestaurant om u tegen te zeggen.
Een volle kalender met sportieve activiteiten én sessies om je kennis te verbreden.

Ben jij ons nieuw grafisch talent?
Geloof je in een bedrijfscultuur die gericht is op samenwerking en met ruimte voor zelfontplooiing en
initiatief? Wacht dan niet langer en solliciteer nu!
Voor meer informatie contacteer je Tanja Somers op 02 264 13 78 – yourjob@xylos.be

