Senior Service Designer
Vacature Public Cinema
Om ons team Consultancy te versterken zijn we op zoek naar een ervaren en ondernemende Service Designer.
Wat ga je doen?
• Uitvoeren van consultancyprojecten op het gebied van service design, innovatie,
organisatieontwikkeling en strategievorming van a tot z.
• Het faciliteren van sessies.
• Bijdragen aan projecten op het gebied van creatie en communicatie door (gebruikers)onderzoek en
concepting/prototyping.
• Meehelpen bij het acquireren van nieuwe consultancy, innovatie en service design opdrachten.
• Onze consultancypropositie en -dienstverlening en ons team verder ontwikkelen.
Wie ben jij?
• Je hebt tussen de 5 en 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
• Je hebt WO werk en denkniveau en beschikt over uitstekende communicatieve en analytische
vaardigheden. Een universitaire opleiding Industrieel Ontwerpen is een pré.
• Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend.
• Design thinking processen en methodieken kennen geen geheimen voor je.
• Je hebt ervaring in het adviseren van opdrachtgevers en het faciliteren van creatieve sessies en
workshops.
• Ervaring en vaardigheden op het vlak van (live) visualiseren is een pré.
• Je kunt werken met Adobe Creative Cloud.
• Je hebt ervaring in het maken van offertes en klantvoorstellen.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
• Je herkent je in onze kernwaarden.
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 daar na afloop 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. ‘Service Designer’.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Nicolien Schermer via nicolien@public-cinema.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.

