< OPGELET: Let niet op de lay-out, wij zoeken een DTP – Grafisch ontwerper! (m/v) >
Ben jij in staat je creatieve hersenhelft te combineren met je technische hersenhelft? En hou jij ervan
om samen te werken met project managers waardoor je iedere dag wordt ondergedompeld in de
wondere wereld van Events, Brand Activations en New media?
Stop dan met verder zoeken, want dit is dé job voor jou!
Wie is Keep It Quiet?
Wij zijn Keep It Quiet. Een creatief no-nonsense event & marketing bureau dat zich richt op het
ondersteunen van marketing activiteiten van merken. Gevestigd te Antwerpen en actief in België,
Nederland en Luxemburg. We hebben een ruim aanbod aan diensten waarmee we merken laten
groeien, wat ineens onze baseline "Working Behind Brands" verklaart.
Onze focus ligt op een perfecte uitvoering van events, brand activations, PR & social, digitale,
creatieve en logistieke ondersteuning. Kort gezegd creëeren wij herinneringen. We bouwen grote,
kleine evenementen en brand activations die aan de ribben blijven kleven – gekruid met unieke
ervaringen en tot de verbeelding sprekende verrassingen.
Een kijkje in onze projecten: https://www.linkedin.com/company/keep-it-quiet/
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt 2 jaar ervaring als DTP - grafisch vormgever (print en/of web) of je overtuigt ons
ervan dat je weinig ervaring compenseert met veel skills en nog meer motivatie.
Je beheerst als geen ander Indesign, Photoshop, Illustrator.
Kennis van andere Adobe programma’s is een grote plus!
Je hebt ervaring met DTP werk (je kan ons ook je portfolio voorleggen).
Je bent een echte kameleon, die designs helemaal naar de hand van de klant kan zetten.
Het gaat je niet enkel om designs. Logo’s, mailings, storyboards, presentaties, wat het ook
mag zijn, jij maakt het (mooier).
Documenten en foto's in een databank opzoeken en selecteren
Je bent creatief en hebt oog voor detail.
Je weet wat vandaag goed in de markt zit en kan perfect nieuwe stijlen aan.
Je bent leergierig, eerlijk & meegaand.
Je kan out-of-the-box denken en met je frisse kijk weet je ons steeds weer te verrassen.
Je werkt naar strakke deadlines toe en stelt hiervoor de juiste prioriteiten.
Je bent flexibel, geen nine-to-five mentaliteit!
Je bent niet vies van een grapje.
Je past in een energiek, initiatief nemend en gedreven team.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Rechtstreeks contact met onze geweldige klanten.
Een variërende job met on- & offline uitdagingen.
Aantrekkelijke verloning volgens je ervaring en inzet.
Een informele, creatieve en inspirerende werkplek.
Een boeiende werkomgeving waar je de kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen, je
eigen stempel te drukken.
Focus op Events, Branding & Marketing
Een gedreven team waar hard gewerkt wordt, maar ook rekening wordt gehouden met een
fijne balans tussen werk en privé.
Je komt terecht in een ondersteunend, open team van toegankelijke experten die jou de
nodige begeleiding geven om op korte tijde volledig mee te draaien in het project.

Interesse?
Stuur je CV & portfolio via e-mail naar bart@keepitquiet.be. Je hoort ons snel terug.
Keep It Quiet BVBA, Ijzerenweglei 2 E, 2640 Mortsel.

