CREATIVE GRAPHIC DESIGNER
Serviceplan Amsterdam zoekt een full-time Creative Graphic Designer voor haar Studio
Over Serviceplan

Serviceplan werd in 1970 opgericht als een traditioneel reclamebureau en ontwikkelde snel het concept van een

"House of Communication". Dit is nog steeds het enige volledig gentegreerde bureau in Duitsland en de Benelux,

dat allerlei communicatiedisciplines combineert onder n dak: of het nu merkstrategen, creatieve professionals, ontwerp,
media of online specialisten, webontwerpers, dialoog- of CRM-experts, marktonderzoekers, PR-consultants of

verkoopspecialisten zijn - op meer dan 35 locaties wereldwijd. Midden jaren '90 was Serviceplan het eerste communicatiebureau
dat zich op de groeiende online markt begaf: tegenwoordig behoren de aanvullende bedrijfsmerken binnen de Groep - het
mediabureau Mediaplus, het digitale agentschap Plan en het marktonderzoeksinstituut Facit - tot de marktleiders op hun

gebied. De precieze wisselwerking tussen de verschillende gespecialiseerde agentschappen - meer dan 40 in totaal - op het
gebied van creatie, technologie en media maakt van Serviceplan het leidende bureau voor innovatieve communicatie.
Dit ga je doen

Als designer geven we je bij Serviceplan alle ruimte om je creativiteit te gebruiken voor verschillende marketingconcepten.

Je werkt minimaal drie dagen bij de klant op locatie in Hoofddorp in een team van vijf marketeers. Het ontwerpen van display
materialen, e-mailings, online banners, advertenties, flyers, brochures zijn aan de orde van de dag. De bekende ontwerp-

programma's ken je dan ook van a tot z. En een stukje copy schrijven is geen probleem voor je. Een uitdagende, brede functie
met veel vrijheid om je eigen werk in te vullen en je verder te ontwikkelen. Ben jij die persoon? Dan zoeken we jou!
Wat breng jij mee

• Je hebt een Media College afgerond of een vergelijkbare opleiding in Design.
• Je hebt ervaring met Adobe Creative Cloud.

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je kunt goed plannen, cordineren en prioriteiten stellen.

• Je bent open, eerlijk en direct, een echte teamplayer die meewerkt aan de goede sfeer.
• Kennis en affiniteit met retail en cosmetica is een must.
• Je bent per direct beschikbaar.
Wat kun je van ons verwachten

• We bieden je een zeer uitdagende fulltimefunctie in een inspirerende werkomgeving waarbij je de
kans krijgt om jezelf te ontwikkelen.

• Het salaris is marktconform, afhankelijk van de ervaring die je meeneemt, daarnaast kennen we een
prima pensioenregeling en 8% vakantietoeslag.

• Je werkt in Amsterdam/Hoofddorp.
Zo solliciteer je

Stuur je solicitatiebrief per email voor 15 november 2018 (met je CV en motivatiebrief in twee verschillende bijlagen) naar:
b.deblouw@serviceplan.com met "GraphicDesigner /11/2018" als onderwerp van de mail en op je motivatiebrief.
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