VACATURE GRAPHIC DESIGNER

In 2014 hebben 3 architectenbureaus beslist om hun complementerende creativiteit en ervaringen te bundelen en samen te werken als één
bureau, UAU collectiv. Ondertussen zijn we reeds een team met veel ervaring op verschillende domeinen. We geloven in het dele n van ideeën
en inspiratie alsook het bundelen van krachten zodat wij iedere opdracht met een open geest kunnen benaderen. Hierdoor kunnen we inspelen
op de voortdurend veranderende sociale en dynamische omgeving en dit met oog voor kwaliteit op een hoger niveau. Onze kantoren zijn
gevestigd op de Kunstlaan in Hasselt en het team bestaat momenteel uit 28 medewerkers. De ambitie van UAU collectiv zorgt ervoor dat we
momenteel op zoek zijn naar een gemotiveerde collega als onmiddellijke versterking van ons enthousiast team.

Jouw uitdaging
-

Jouw rol is het UAU-team versterken op vlak van grafische vormgeving.

-

Je zorgt voor de beleving van UAU collectiv door in alle interne en externe communicatie de huisstijl toe te passen en te bewaken. Je
werkt actief mee aan het vormgeven van deze huisstijl en je bedenkt leuke extra’s.

-

Je wordt bij ons verantwoordelijk voor het creëren van UAU-branding & diverse printprojecten.

-

Je doet dit zowel op basis van bestaande elementen als door compleet nieuw, eigen geproduceerd werk.

-

Je gebruikt je eigen kennis van typografie, kleuren, vormen en beelden om op een originele manier concepten tot leven te brengen.

-

Je bent verantwoordelijk voor de content op de diverse communicatiekanalen van UAU collectiv. Je houdt de website en de sociale
media up-to-date.

-

Je kan stressbestendig omgaan met deadlines.

Jouw profiel
−

Je hebt een grafische opleiding achter de rug en een rugzakje met grafische skills (agencies of zelfstandig).

−

Je hebt verschillende jaren ervaring in de creatieve sector.

−

Je hebt geen geheimen voor Indesign, Illustrator en Photoshop.

−

Je kan abstracte ideeën omzetten in visueel aantrekkelijke concepten.

−

Je maakt files drukklaar in een handomdraai.

−

Je ben steeds op zoek naar de nieuwste trends binnen grafisch ontwerp.

−

Je kan commercieel gericht denken en ontwerpen.

−

Je denkt proactief mee met het UAU-team en de klant.

−

Je beheerst Microsoft office en Adobe.

−

Je bent accuraat en stressbestendig. Je streeft ernaar om de taken binnen de vooropgestelde tijdslimieten te realiseren.

−

Je bent een goede teamspeler en flexibel in een team van ontwerpers, projectleiders en tekenaars

−

Je bent communicatief in NL of EN.

−

Je gaat gemotiveerd en enthousiast te werk.

−

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer is noodzakelijk.

Heb je interesse om deel uit te maken van ons team? Stuur ons dan je cv en portfolio naar info@uaucollectiv.com. Voor meer informatie, aarzel
niet om contact met ons op te nemen en neem alvast een kijkje op onze website www.uaucollectiv.com.

Met creatieve groeten,
Team UAU collectiv
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