
Wat ga je doen?

Als designer ben je verantwoordelijk voor het creëren van 
hoogwaardige grafische en digitale content die op verschillende 
kanalen worden gebruikt. Je bent betrokken bij in het hele creatieve 
proces van het maken van mooie pitch-decks, het visualiseren van 
de eerste conceptuele ideeën door het maken van mock-ups tot en 
met designen van de finale grafische en digitale uitingen.

Samenwerken met Creatieven en Project Managers.

Het ontwerpen en opmaken van uiteenlopende (digitale) 
communicatiemiddelen. 

Het designen van pitch decks. 

Ideeën en concepten tot leven laten komen met moodboards 
en mock-ups.

Art direction en design van:

• Design van marketing collatoral binnen 360°campagnes

• Print marcom materialen (brochures & catalogues)

• Logo & brand design

• Interfaces voor simple digitale tools (apps, calculators, etc)

• Websites

• Social Media posts 

• Infographics

• Ads

• Customer sales decks

Creative
Designer
[ M/V | (full time) ]

Wil je graag onderdeel zijn van een klein en snel groeiend creatief 
bureau?  Dat zich niet focust op traditionele reclame maar vooral 
op complexe en inhoudelijk zeer uitdagende communicatie en 
marketingvraagstukken voor o.a.  de internationale Healthcare en Food 
industrie.  Ben jij een veelzijdige designer die geïnteresseerd is in de 
inhoud en niet enkel in een mooie verpakking? Iemand die meedenkt en 
beseft dat het design altijd in functie moet staan van de boodschap? Ja? 
Mooi! Want wij zoeken een nieuwe Creative Designer.

Wie zoeken wij?

Je hebt minstens 5 jaar ervaring als designer bij een creatief 
of digitaal bureau

Je hebt een indrukwekkend portfolio van grafisch en  
digitaal designwerk

Je spreekt goed Nederlands en Engels

Je bent een routinier in Photoshop, Indesign, Illustrator en 
Adobe XD

Je hebt een passie voor design en bent op de hoogte van de 
laatste trends

Je hebt een ongelofelijk scherp oog voor detail

Je denkt inhoudelijk mee en deinst niet terug voor 
‘ingewikkeld’

Je denkt mee in het hele proces van jouw project

Je houdt van afwisseling en bent flexibel

Je bent resultaatgericht en je kan goed multi-tasken

Je bent stressbestendig en je organiseert met gemak je  
eigen agenda

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

GEZOCHT!

Over 
Norvell Jefferson

Imagination around your needs! Dat is één van onze kernwaarden 

als ‘Creative Agency’. Wij dragen zorg voor zowel concept en 

strategie, als voor productie en activatie. We zijn een internationaal 

georiënteerd bureau en gehuisvest op een inspirerende innovatieve 

plek in Amsterdam. We hebben een open organisatiestructuur en 

collega’s bij wie je je vast meteen thuis voelt. De werksfeer is informeel 

en er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling on the job. 

Projecten variëren van film, fotografie, animatie, digitale producties 

(sites, e-brochures, apps, VR, sales presentaties) en grafische 

uitingen(zoals infographics en print collateral) tot geïntegreerde 

campagnes, event invullingen en (re)branding projecten.

Wat 
bieden wij

Veel ruimte voor zelfontwikkeling, een marktconform salaris, MacBook 

en een thuiswerkdag. Dit alles in een zeer prettige omgeving met 

leuke collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld 

sportfaciliteiten en je je kunt laten inspireren door de vele events. 

Onze legendarische teamuitjes maken helemaal compleet!

 We work smart, we play hard. Not convinced?

CHECK ONZE INSTAGRAM!

Interesse?
Stuur je CV en motivatie (dat mag ook in video) naar 

Martijn Veldhuijzen van Zanten: m.vvz@norvelljefferson.com

Mocht je eerst vragen hebben over de rol, stel die dan gerust.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AMSTERDAM
info-nl@norvelljefferson.com

+31 20 209 33 52

https://www.linkedin.com/company/norvell-jefferson_2
https://www.facebook.com/follow.norvelljefferson/
https://www.youtube.com/channel/UC3bjhzxymyV6s15ybGYTXzw
https://www.instagram.com/norvelljefferson/
https://twitter.com/follownorvell
https://www.instagram.com/norvelljefferson/

