Vacature Senior designer
Wij zijn op zoek naar een next level designer met een ruime ervaring in concept ontwikkeling en grafisch design. Ben jij
die veelzijdige designer met een indrukwekkend portfolio, en wil je werken bij een internationaal georiënteerde ecommerce-organisatie? Mooi, laat jezelf zien!
Als senior designer werk je graag aan impactvolle ontwerpen. Je bent een conceptdenker en kunt creatieve campagnes
inrichten en begeleiden. Je zorgt voor grafische content voor onze websites, social media, nieuwsbrieven en online
advertising uitingen maar gaat ook aan de slag met offline uitingen als magazines, advertenties, flyers en productdesign. Je
zorgt niet alleen voor gave ontwerpen, je weet deze naadloos aan te sluiten bij onze huisstijl en doelgroep.
Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de look and feel van AMIGO, ons eigen merk waar we trots op zijn! Inmiddels
hebben we een breed scala aan fietsen en rijdend speelgoed. De producten worden ontworpen door onze
productdesigners en laten we daarna produceren, het hele proces hebben we van A tot Z in de hand. Deze collectie blijven
we alsmaar uitbreiden met mooie en functionele designs om zo een sterk merk in de markt te kunnen zetten. Door de
juiste communicatie uitingen weet jij AMIGO bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen, zowel digitaal als
print.
Je kunt zelfstandig werken maar bent ook een echte teamspeler: samen met je marketing-collega’s streef je altijd naar het
beste resultaat en de hoogste kwaliteit. Je deelt graag je kennis en kunde in de vorm van advies naar het team en je
manager. Je neemt verantwoordelijkheid op alle facetten van design, van start tot finish, met oog voor detail.
Waar kom je te werken?
Momenteel werken we aan een nieuwe strategie en positionering. Een uitdagend traject waarin je een belangrijke schakel
bent. Binnen THOM SALES krijg je een mooi plekje binnen de marketingafdeling. Een jong, gedreven én gezellig team dat
iedere dag hard werkt om een mooi resultaat te behalen. Ons team wordt gekenmerkt door een informele en open cultuur.
Elke vrijdag bestellen we samen een broodje en staat onze eigen Spotify playlist op de speakers! Regelmatig plannen we
gezamenlijk een borrel of zijn er activiteiten. Samen bbq’en, padel toernooitje, kortom naast hard werken maken we het
ook gezellig samen.
Wie zijn wij?
Ga je aan de slag bij THOM SALES dan kom je te werken in een dynamische, informele en non-nonsens organisatie waar de
productgroepen fietsen, buitenspeelgoed, sport en outdoor en tuin centraal staan. THOM SALES is actief in Nederland,
België en Duitsland, en richt haar e-commerce strategie op eigen webshops, marketplaces als Bol en Amazon en een
zakelijke webshop. Daarnaast streven we ernaar om onze eigen merk AMIGO verder te ontwikkelen en in de markt te
zetten.
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO-opleiding afgerond richting Grafisch Vormgeving/Multimediadesign
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Je hebt een excellente kennis van Adobe Creative Suite.
Je vindt details belangrijk, kunt planmatig werken, bent accuraat en kunt omgaan met deadlines.
Je kunt jezelf verplaatsen in de behoefte van de klant.
Je hebt een hands-on-mentaliteit.
Naast Nederlands spreek en schrijf je Engels op goed niveau.

Wat hebben we je te bieden?
•
•
•
•

Onderdeel van één van de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland.
De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
Een salaris op basis van 40 uur conform de cao.
Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.

Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur dan jouw motivatie en cv naar hrm@tom-bv.com.

