
JIJ HEBT

• Bent niet alleen een goede designer maar ook analytisch sterk.

• Hebt creatieve ideeën maar ook oog voor de inhoud.

• Bent een ster in Adobe Illustrator en InDesign.

• Hebt oog voor design, kwaliteit en werkt consistent. 

• Kunt naast in je eigen stijl ook in andere stijlen werken.

VACATURE INFOGRAPHIC DESIGNER (M/V)

INFOGRAPHIC DESIGNER
We zijn per direct op zoek naar een getalenteerde junior of medior infographic 

designer met een opvallend portfolio van bovengemiddeld niveau. Iemand die 

inhoud en vorm bij elkaar weet te brengen. En graag wil werken aan uitdagen-

de producties, binnen een getalenteerd en gedreven creatief team.

Bij Getting the picture en in60seconds zijn we per direct op naar een getalenteerde infographic designer/grafisch ontwerper.  
Zoek je een baan waarin jouw analytisch vermogen en ontwerp kwaliteiten tot zijn recht komen?

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.www.gtp.nl

JOUW TAKENPAKKET
• Het verzinnen van creatieve (interactieve) infographic concepten die aan-

sluiten op vragen van onze klanten.

• Het in samenwerking met onze copywriters, vertalen van informatie analy-

ses en stroomschema’s naar conceptueel sterke schetsen voor uiteindelijke 

infographics.

• Het in originele en opvallende stijlen ontwepen van (interactieve) infograp-

hics voor onze klanten. 

OVER GETTING THE PICTURE
Het is onze passie mensen zélf het grotere plaatje te laten zien. Dit doen we 

door visueel denken in te zetten bij strategie- verander- of innovatietrajecten 

en samen met klanten het creatieve proces te doorlopen. Wij ervaren keer op 

keer dat het creëren van een visueel product vraagt om een andere manier van 

denken. Waarbij elk element duidelijk wordt verbeeld, taal concreet is en het 

verhaal logisch. Leuk om te doen, én de boodschap blijft beter hangen. Deze 

ervaring delen wij graag met onze klanten.

Visual consulting is ons vak. We bouwen voort op gedegen consulting ervaring 

in grote- en middelgrote verandertrajecten. Ook hebben we ruim zes jaar erva-

ring in business visualisatie onder de vlag van ontwerpbureau in60seconds; 

we zitten samen in één pand. De unieke combinatie van ervaren consultants en 

getalenteerde designers zorgt voor inhoudelijke én creatieve ondersteuning 

tijdens het visuele denkproces.

WAT WIJ BIEDEN
Getting the picture biedt je een uitdagende functie binnen een jong en ener-

giek team van 30 personen (samen met in60seconds). Een kantoor met infor-

mele sfeer op een mooie locatie in hartje Amsterdam. We bieden een markt-

conform salaris- en arbeidsvoorwaarden.

• Kan goed omgaan met druk en deadlines.

• Hebt gevoel voor compositie en vormgeving.

• Hebt een afgeronde relevante HBO of WO opleiding.

• Bent ten minste 32 uur per week beschikbaar.

• Hebt 0-5 jaar werkervaring.

• Hebt een portfolio dat (deels) aansluit bij ons werk. 

• Bent iemand die klanten kan meenemen in creatieve keuzes en daarin 

overtuigend kan communiceren.

• Gedijt goed in een creatief team waarin verschillende disciplines samen-

werken en samen tot een beter resultaat komen.

• Kennis van user experience design is een pre.

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Stuur ons je gegevens, motivatiebrief en portfolio door te klikken op 
onderstaande button. 

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

http://in60seconds.homerun.co/infographic-designer-mv/nl/apply

