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GRAFISCH BEDIENDE SIGNBEDRIJF +
KLANTENSERVICE
Vaste Job - Online sinds 7 okt. 2016 - Gewijzigd sinds vandaag

Functieomschrijving
U staat in voor het eerste onthaal van de klanten en het ontwerpen van de bestelde

Vereiste studies
3de graad technisch secundair
onderwijs (TSO3)

producten.

Heb je niet het vereiste
diploma, maar wel de nodige

Voor afdeling digitale textieldruk gaat u ook samen met de klant op zoek naar de best

ervaring, dan kom je ook in
aanmerking voor deze job.

passende oplossing voor zijn vraag. U laat de textielproducten zien, ontwerpt de
opdruk en zorgt voor de finale oplevering.
Voor de digitale druk wordt u ook ingeschakeld in de productie.
Goede Kennis van de ontwerpprogramma's Illustrator en Photoshop zijn dan ook een
must.

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)
Engels (goed)
Frans (zeer goed)

Werkervaring

Print

Profiel

Minstens 5 jaar ervaring

Je bent klantgericht, creatief en stressbestendig en kan werken binnen deadlines.

Rijbewijs

Nederlands en frans zowel schriftelijk als mondeling beheersen.

B

In eerste instantie zijn we op zoek naar mensen met voldoende ervaring.

Contract

Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.

Vaste Job
Contract van

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.

onbepaalde duur

Jobgerelateerde competenties

week, te presteren in 3
dagen

Een productiefiche maken met de technische kenmerken die nodig zijn voor de
productie (afdrukken, ...)
Softwareprogramma's gebruiken: Illustrator
Behoeften van de klant analyseren Het concept en het script vertalen in een
eerste visuele voorstelling (getekend, geschilderd, ...)
Softwareprogramma's gebruiken: InDesign
De activiteiten van een team coördineren
Softwareprogramma's gebruiken: Photoshop
Controleren of de realisatie voldoet aan het initiële project en aanpassingen
doorvoeren (grafische vormgeving, gebruiksvriendelijkheid, navigeerbaarheid, ...)
Beelden (foto's, logo's, tekeningen) uit een databank selecteren en bewerken
(kleurmeting, fotoretouches, beeldinstellingen, contouren uitdekken,
fotomontage, ...)
Een grafisch werk maken: Signalisatiemateriaal
Een grafisch werk maken: Reclamebrochure, folder

Deeltijds - 20 uren per

Plaats tewerkstelling
Molenkouter 116 bus E 9520
SINT-LIEVENS-HOUTEM

Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een bestelling bepalen
Een grafisch werk maken: Webpagina
Een grafisch werk maken: Logo
Grafische elementen modelleren (creëren van volume, objecten, personages, ...)
Textures, kleuren, beeldinstellingen, helderheid, ... bepalen
Het ontwerp lay-outen volgens de typografische regels en het grafische charter
(tekst- en beeldintegratie, correcties, ...)
Een grafisch werk maken: Affiche
Grafische elementen met grafische software uitwerken (tekeningen, illustraties,
computergraphics, ...)

Persoonsgebonden competenties
Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
Ik kan goed zelfstandig werken
Ik heb een grote leercapaciteit
Ik kan goed met stress omgaan
Ik kan goed samenwerken in een team
Ik kan een resultaat behalen
Ik kan goed plannen (= ordenen)
Ik kan met klanten werken
Ik ben commercieel
Ik kan goed problemen oplossen
Ik respecteer regels en afspraken
Ik ben precies
Ik leg gemakkelijk contact

Aanbod
Flexibele uren bespreekbaar.
Familiale sfeer.
Onmiddellijke indiensttreding.
Functie kan ook deeltijds worden ingevuld.

Plaats tewerkstelling
PUBLI-FDM
Molenkouter 116 bus E 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: franky@publi-fdm.be

Contact: Dhr. Franky De Meyer

Persoonlijk aanmelden
PUBLI-FDM
Molenkouter 116 bus E, 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Solliciteren met CV.

VDAB-vacaturenummer: 55249286
Deze functie staat open voor mannen en vrouwen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

