
Wat ga je doen?
Als grafisch vormgever op onze vestiging in Haps bedenk jij samen met 
onze communicatieadviseur en accountmanagers hoe je klanten kan 
blijven verassen. Geen dag ziet er voor jou hetzelfde uit!
• Ontwikkelen en presenteren van creatieve concepten 
• Signaleren van communicatievraagstukken
• Concepten vertalen naar concrete communicatiemiddelen
• Vormgeven en opmaken van communicatiemiddelen
• Flexibel werken op meerdere vestigingen
• Ondersteunen bij uiteenlopende DTP-werkzaamheden
• Registratie van je uren en bewaken van het budget 

Wat breng je mee?
Je hebt een uiterst verfijnd gevoel voor ontwerp en creativiteit. 
Daarnaast ben je klantgericht en denk je in kansen en mogelijkheden. 
•  Grafische MBO+ werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/

of ervaring
• Enige jaren ervaring in soortgelijke functie
• Flinke dosis creativiteit
• Goede communicatieve vaardigheden
• Uitgebreide kennis van Adobe CC (Indesign, Illustrator, Photoshop)
•  Kennis/affiniteit met grafische technieken en crossmediale 

oplossingen

Wat bieden we jou?
Een plek waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 
• Veelzijdige functie
• Contract van 32 tot 40 uren per week
• Beloning conform Grafimedia CAO
• Fijne collega’s en leuke relaties 

Enthousiast?
Kom jij graag ons team versterken en werken bij ons mooie 
familiebedrijf? Stuur dan je motivatie, cv en portfolio naar   
Twan Weemen pz@weemen.nl o.v.v. grafisch vormgever. 

weemen.nl 
huisstijlmanager.nl

weemenpromo.nl
weemensign.nl

“Geef jij de  
WOW-factor  
met jouw 
ontwerp?”
Krijg jij energie van het maken van 

gave content? Breng jij boodschappen 

graag over in visuele creaties? En wil 

je werken in een hecht en bloeiend 

familiebedrijf? Ga dan deze nieuwe 

uitdaging bij Weemen aan! 

Wie zijn wij?

Weemen is dé totaalleverancier op 

het gebied van (online) communicatie, 

hoogwaardig druk- en printwerk, 

signing en promotionele artikelen. 

Weemen opereert vanuit vier 

vestigingen: Haps, Gemert, Venlo 

en Nijmegen. Voor onze 60 ervaren 

specialisten telt niet alleen het beste 

resultaat, maar ook de weg ernaartoe. 

Hierbij geloven we sterk in co-creatie 

met onze relaties, partners én onze 

medewerkers! 

Vacature   Grafisch Vormgever
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