Creatief Webdesigner (4/5 dagen)
We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste Creatief Webdesigner met liefde voor mode die ons team wil
komen versterken. Perfectly Basics is een onafhankelijke high-fashion webshop en als Creatief Webdesigner is
er geen beter moment om bij ons te werken. Eind 2018 lanceren wij een gloednieuwe webshop en samen met
ons team van ontwikkelaars en een UX Designer kun jij – als creatief webdesigner - hier een grote bijdrage aan
leveren. We vertellen je er graag alles over tijdens een kop koffie!
Functie:
Als Creatief Webdesigner ben je verantwoordelijk voor de gehele visuele communicatie van het merk Perfectly
Basics. Dit omvat branding, conceptontwikkeling en vormgeving van alle online uitingen zoals: homepages,
banner campagnes, blogs, social media en mailers. Kortom als Online Creatief Vormgever maak je de visuele
vertaling van de Perfectly Basics ‘brand message’ voor al onze online kanalen. Onze ideale kandidaat heeft
enkele jaren ervaring in webdesign en een ‘branding’ achtergrond. Je komt te werken in een team van
beeldbewerkers – met twee directe creatieve collega’s – en werkt nauw samen met een interaction designer
en onze ontwikkelaars en copywriters.

Vereisten:
- Je hebt een afgeronde HBO opleiding; richting online vormgeving
- Je hebt goede beheersing van HTML5, CSS3 en Javascript
- Je hebt een perfecte beheersing van het Adobe Creative Suite pakket
- Responsive design is jouw tweede natuur
- Affiniteit én ervaring met modefotografie & Video editing is een absolute pré
- Je hebt een passie voor modevormgeving en affiniteit met mode en e-commerce
- Je weet de markttrends te vertalen naar creatieve concepten en deze vorm te geven
- Je hebt een sterk visueel vermogen met oog voor detail, compositie en kleur
- Je bent communicatief vaardig en kan in een klein team veel afwisselende werkzaamheden verrichten
- Je bent enthousiast, leergierig, creatief vooruitstrevend, gedreven en vooral proactief
- Je kunt snel, secuur en doelgericht in teamverband werken, en niet bang de leiding te nemen
- Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie; minimaal 2 jaar ervaring is een pré
- Je beheerst uitstekend de Nederlandse én de Engelse taal
- Je woont in een straal van maximaal 10 km van Haarlem/Amsterdam
Periode:
Je bent per direct en minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
Wat bieden wij:
Een dynamische functie in een prettig en zeer succesvol bedrijf met de mogelijkheid om mee te groeien en het
bedrijf verder te professionaliseren. Je krijgt als werknemer veel vrijheid en verantwoordelijkheid en maakt
deel uit van een leuk, enthousiast en hardwerkend team. De arbeidsvoorwaarden zijn goed en de
arbeidsomstandigheden uitstekend.
Reactie:
Wekt deze vacature je belangstelling en voldoe je aan onze eisen? Heb je tenslotte altijd al binnen een
snelgroeiend (11 jaar jong) modebedrijf willen werken? Stuur je CV, motivatiebrief en portfolio naar
peter@perfectlybasics.nl
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