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DNP GiftManagers zoekt jou; onze Chief MooiMaker! 
Een creatieve Grafisch Vormgever / DTP-er 

 
DNP GiftManagers is dé partner voor bedrijven die hun medewerkers willen verrassen, verbinden en vermaken. Medewerkers zijn 
cruciaal, zij zijn goud waard. Voelen dat je gewaardeerd wordt, is misschien wel het meest waardevolle cadeau. Met sterke communicatie 
en aandacht vergroten bedrijven de betrokkenheid van medewerkers. De intentie achter het geven wordt helder door het écht 
persoonlijk te maken. Wij helpen bedrijven om hier invulling aan te geven met toffe cadeauconcepten met een boodschap.  
 
Wij zoeken een energieke, gezellige, creatieve aanpakker die onze Chief MooiMaker wordt. Jij weet onze ideeën in beeld te vatten. En 
het is helemaal geweldig als je ook nog een passie hebt voor tekst. Dit doe je samen met een interne en een externe grafisch vormgever. 
 
Dit ga je doen: 

• Het visueel maken van ideeën die door het brein van je collega’s vliegen voor commerciële voorstellen.  

• Ontwerpen van artwork (bijvoorbeeld voor verpakkingen, kaartjes voor bij de cadeaus, commerciële uitingen). 

• Opmaken van online/offline materiaal zoals headers, banners, leaflets. 

• Opmaken van digitale nieuwsbrieven. 

• Beeld zoeken en opmaken voor onze websites en social media. 
 

Dit ben jij: 

• Een kei in het werken met Adobe Creative Cloud apps zoals InDesign, Illustrator en Photoshop. 

• Iemand die aan een half woord genoeg heeft om een mooi concept te maken. 

• In staat je goed te verplaatsen in de klant zodat jouw designs passen bij onze opdrachtgevers. 

• Een wandelende creatieveling die alle trends nauwlettend in de gaten houdt.  

• Nauwkeurig, zelfstandig, flexibel en je hebt oog voor detail. 

• Een aanpakker. 

• In staat om snel te schakelen en om te gaan met tijdsdruk binnen jouw eigen projecten.  

• Energiek, enthousiast, collegiaal en gezellig. 

• Minimaal 32 uur per week beschikbaar. 
 

Dit heb jij: 

• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding in een creatieve hoek. 

• Bij voorkeur werkervaring in een vergelijkbare functie. 

• Een gave portfolio die je met trots aan ons laat zien. 

• Eigen vervoer, of de mogelijkheid om met het OV binnen 30 reisminuten ons kantoor te bereiken. 
 

Dit bieden wij: 

• Een salaris passend bij jouw werkervaring. 

• Een dynamische rol waarbij geen dag hetzelfde is.  

• Ruimte voor ambitie en groei. 

• Een gezellige en informele bedrijfscultuur waar veel ruimte is voor eigen initiatieven. 

• Support van ons designbureau. 

• Met regelmaat ruimte voor ontspanning en plezier met collega’s in de vorm van teamuitjes en borrels. 

• En verder: energie, plezier, kennis en een grote mate van vertrouwen in een hecht, hardwerkend team.  

 

Enthousiast? Stuur je cv en korte motivatie naar: loes@dnp-groep.nl 

http://www.dnp-giftmanagers.nl/

