Senior designer
Vacature Public Cinema

Binnen Public Cinema hebben we verschillende teams die nauw samenwerken. Eén daarvan is team (visual)
design, bestaande uit 9 mensen: een teamleider/projectmanager, een projectmanager, een artdirector, een
infographic designer, drie ontwerpers, een DTP’er en een stagiair. Het team houdt zich bezig met (visual)
design in brede zin. Zo werken ze aan campagnes, huisstijlen en projectcommunicatie. Maar ze ontwerpen
ook websites, infographics, magazines, posters en nog veel meer.
Wie zoeken we?
Je hebt een scherpe blik, analytisch vermogen en een goed gevoel voor concept en creatie. Je weet samen
met je collega’s een uitgesproken en helder design neer te zetten, ook als dit gaat om complexe informatie.
Anderen coachen, begeleiden en inspireren gaat je goed af.
Je wordt senior designer in een multidisciplinair team. Bij projecten word je van idee- en conceptfase tot en
met de uiteindelijke finishing touch betrokken. Eindproducten van ontwerptrajecten zijn bijvoorbeeld:
infographics, websites, presentaties, posters, praatplaten en rapporten met (data)visualisaties.
Wat is jouw profiel?
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als senior designer, bij voorkeur bij een bureau.
• Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau en hebt analytische vaardigheden.
• Je bent een teamspeler en haalt energie uit het helpen groeien van andere designers door hen te
coachen, te inspireren en te begeleiden.
•
•
•
•
•

Je weet welke vragen je moet stellen aan een opdrachtgever om de kern van een verhaal scherp te
krijgen.
Je kunt een adviserende rol aannemen richting klanten en designs ijzersterk presenteren.
Je hebt een schitterend portfolio waar onder andere je ruime ervaring en je illustratie- en
ontwerpkwaliteiten zichtbaar zijn.
Je beheerst een breed scala aan programma’s zoals Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop.
Je voelt je thuis in een groeiende organisatie.

Wat bieden we?
Een leuk en informeel team bij een bedrijf met 35 mensen en een goede sfeer.
•
Afwisselende projecten, veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te groeien.
•
Een rol in de verdere ontwikkeling van een bedrijf waarin je het verschil kunt maken.
•
Een fijne werkruimte in een creatief en inspirerend pand in Amsterdam-West (gedeeltelijk
•
thuiswerken is mogelijk en ondersteunen we).
Een marktconform salaris en goede secundaire goede arbeidsvoorwaarden zoals
•
pensioenvoorziening, opleidingsbudget en een Interne Academy.

Solliciteren
Het gaat om een functie voor minimaal 32 uur per week. We bieden een contract voor 7 maanden aan, met
de intentie om er een vast dienstverband van te maken.

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je cv en motivatie naar Daphne Koekkoek via daphne@publiccinema.com o.v.v. ‘Senior designer’.
Heb je vragen? Neem dan even contact op met teamleider Nanda Borst via 020-7008231 of nanda@publiccinema.com.

Eenieder die zich in het profiel herkent, nodigen we van harte uit om te solliciteren. Bij Public Cinema
koesteren we onze open organisatiecultuur, en streven we naar zoveel mogelijk diversiteit en inclusiviteit.
Om dit te bevorderen anonimiseren we de sollicitaties die op deze vacature binnenkomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

