
Ben jij de 

Creator & Innovator  
die wij zoeken?

Deze bijzondere, niet alledaagse full time functie richt zich op de gebieden Brandportal, 

Grafische Vormgeving en ICT. Je bent de spil in de organisatie als het gaat om vraagstukken 

rondom de nieuwste innovaties op het gebied van Brandportals en E-commerce. Enerzijds 

werk je in een team samen om onze innovatieve Brandportals verder door te ontwikkelen en 

anderzijds werk je zelfstandig of in een team aan creatieve vormgevingsprojecten. 

Taken en verantwoordelijkheden
• Adviseren, ondersteunen en uitvoeren van Brandportal projecten;

• Adviseren, ondersteunen en uitvoeren van automatiseringsprojecten (OCI, XML);

• Mede-ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van Brandportals;

• Bedenken en vormgeven van communicatieve uitingen, zoals logo’s, huisstijlen, brochures; 

• Presenteren van creatieve voorstellen aan klanten;

• Intern samenwerken met de andere vormgevers om kwaliteitsniveau te bewaken; 

• Initiëren en beheren van interne automatiseringsprojecten;

• Beheer en onderhoud studio servers en workflows;

• Afvangen van eerstelijns vraagstukken op het gebied van Webdevelopment en ICT.

Algemene neventaken
• Contact onderhouden met leveranciers op het gebied van Brandportal en ICT;

• Ondersteunen van de lokale studio’s op gebied van DTP;

•  Het continue blijven verbeteren van kennis over ontwikkelingen in de markt en dit intern 

overdragen;

• Actief meehelpen om de interne processen efficiënter in te richten;

• Actief deelnemen aan workshops, werkoverleg, personeelsbijeenkomsten, etc.

Profiel
• HBO niveau op het gebied van Design, ICT en Webdevelopment;

• Uitstekende beheersing van de grafische pakketten (Adobe CC);

• Affiniteit met en kennis van HTML, CSS en PHP is een pré;

• Basiskennis van webdesign en CMS systemen is een pré; 

• Affiniteit met automatisering in (grafische) bedrijfsprocessen; 

• Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);

• Accuraat, flexibel, stressbestendig en proactieve houding;

• Representatief en goede contactuele eigenschappen;

• Een ambitieuze teamplayer die het beste in zichzelf en anderen naar boven weet te halen!

Wat bieden wij jou
• Fulltime baan van 32 tot 40 uur per week;

• Afwisseling doordat je aan verschillende projecten werkt;

• Informele en inspirerende werkomgeving;

• Grafimedia CAO met bijpassend salarisniveau.

Enthousiast?
Denk je dat jij in ons team past en mee wilt bouwen aan onze organisatie? Dan zien we je 

reactie graag tegemoet. Neem contact op met Maarten Weemen, via maarten@weemen.nl.

Wie zijn we?

Weemen is dé totaalleverancier op 

het gebied van (online) communicatie, 

hoogwaardig druk- en printwerk, signing 

en promotionele artikelen. Kortom: 

Weemen is actief in web, print en promo. 

Weemen opereert vanuit vier vestigingen: 

Haps (hoofdkantoor), Gemert, Venlo en 

Druten. Voor ons telt niet alleen het beste 

resultaat, maar ook de weg ernaartoe. 

Hierbij geloven we sterk in co-creatie met 

onze relaties.
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