
Swim Essentials vacature design

WAT DOE JIJ?

Voor ons merk Swim Essentials ben jij als desig-
ner verantwoordelijk voor het mede neerzetten en 
uitwerken van onze collectie. Zo ontstaat er keer 
op keer een verrassende mix voor elke 
doelgroep. Creativiteit staat bij jou op nummer 1. 
Bij Swim Essentials krijg je dan ook alle ruimte 
om dit te laten zien. Je bent bekend met adobe, 
hierdoor creëer jij de tofste producten, adverten-
ties, en website uitingen.

Wat houdt dit in voor jou?

Moodboards en kleurkaarten uitwerken Maken 
van Artworks en Allovers Tekenen en uitwerken 
van collectie Stylesheets maken
Producten ontwerpen
Jouw ideeën verwerken in nieuwe producten
Opmaken van nieuwsbrieven en Social ads 
Fotobewerking van content

WIE BEN JIJ?

Jij houdt jezelf op de hoogte van de laatste trends 
en ontwikkelingen en weet dit goed toe te passen 
binnen onze collectie. Jij hebt productfocus
en oog voor detail. Je bent creatief en hebt 
passie voor jouw vak! Je bent commercieel 
gedreven en gaat altijd voor het beste resultaat. 
Je bent gewend om zelfstandig te werken maar 
voelt je ook echt onderdeel van je team en helpt 
waar nodig jouw collega’s.

- MBO/HBO diploma richting modevormgeving;
- Designervaring is een pré 
- 40 uur per week; 
- Bekend met illustrator en photoshop;

WAT BIEDEN WIJ?

Een gloednieuw kantoor in ’s-Hertogenbosch.
Een jong team met alleen maar gezellige en harde werkers.

Work hard, play harder! We werken samen in een klein team. Iedereen helpt 
elkaar en zorgt dat alles goed verloopt. We knallen de hele week met z’n allen dus 

daar hoort op de vrijdagmiddag natuurlijk ook een drankje bij. Mocht je nog 
willen sporten dan kan dat ook in onze sportschool!

Enthousiast geworden, en zin om de summer musthaves te gaan ontwerpen? 
Solliciteer dan snel en wie weet tot snel!

073 711 3710 • info@swimessentials.nl 
•www.swimessentials.nl
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