Grafisch Designer
FULLTIME (38u per week) · PER SEPTEMBER 2020

Heb jij een grafische opleiding afgerond, minimaal 1 jaar ervaring als vormgever en zoek jij een
functie als (junior) grafisch designer en heb jij een passie voor eten en drinken? Look no further! We
hebben je droombaan gevonden. Kom werken bij Unlimited Label! Unlimited label is een snelgroeiend
horecabedrijf met grote en bekende restaurants in Amsterdam zoals Strandzuid, Vondelpark3 en No
Rules. We zijn hard aan het uitbreiden en hebben een aantal uitdagende projecten in de koker zitten.

Strandzuid is onderdeel
van Horecagroep Unlimited
Label; de exploitant van
vier bijzondere horeca &
evenementen gelegenheden
in Amsterdam, met elk een
unieke identiteit.

Je werkt in een informele sfeer op het hoofdkantoor naast het gezellige gedruis van Strandzuid.
Work hard, play hard.

FUNCTIE
Als grafisch designer ben je verantwoordelijk voor alle uitingen van de restaurants. Je werkt in
een team aan verschillende projecten en legt verantwoording af aan de Marketing Manager. De
locatiemanagers van alle restaurants zijn jouw opdrachtgevers. Jouw taken bestaan uit:
•

•
•
•
•
•
•

Het updaten van bestaande huisstijl materialen zoals brochures, banners, buitenreclame,
eventflyers, posters en menukaarten.
Uitwerken, bewaken en toepassen van huisstijlen voor de verschillende onderliggende
entiteiten.
Het ontwikkelen van een huisstijl bij de start van nieuwe concepten.
Het ontwerpen van productpresentaties voor onze labels.
(Ondersteunen bij) het maken van de nieuwsbrieven in Mailchimp.
Beeldbewerkingen van productfoto’s en eventueel video’s.
Je maakt de vertaalslag van papier naar het digitale scherm.
Het onderhouden van de social mediapagina’s van de locaties.

•

Het onderhouden van de websites (in Wordpress).

•

WIE BEN JIJ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde mbo- of hbo-opleiding
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Je kunt uitstekend overweg met grafische programma’s: je draait je hand niet om voor
werken met Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Ook de Engelse taal is niet nieuw
voor je.
Je bent assertief, stressbestendig en accuraat.
Je neemt initiatief, bent zelfstandig en creatief met oplossingen
Je hebt affiniteit met de horeca.
Het is een pré dat je ook met videobewerkingprogramma’s overweg kan.
Je bent beschikbaar voor 38 uur per week.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•
•
•

Een interessante werkomgeving en een plek waar geen dag hetzelfde is en waar je veel
verantwoordelijkheid krijgt
Meewerken aan toffe projecten voor bekende horecazaken in Amsterdam
Een marktconform salaris
Een lekkere lunch en goede koffie
Gezellige collega’s; zowel op de vloer als op kantoor
Een werkplek naast het meest gezellige stadsstrand van Amsterdam; Strandzuid!

REAGEREN?
Stuur je motivatie en CV via mail naar a.kelders@unlimitedlabel.com t.a.v.
Ashley Kelders.

Onder Unlimited Label
vallen Strandzuid, Zuidpool,
Vondelpark3 en No Rules.

