
JOUW TAKENPAKKET
• Het in samenwerking met onze copywriters en designers 

bedenken en uittekenen van originele en doeltreffende 
storyboards.

• Regelmatig en zelfstandig contact met onze klanten.
• Het op magische wijze tot leven brengen van illustraties; ook wel 

animeren genoemd. 

WAT WIJ BIEDEN
in60seconds biedt je een uitdagende functie binnen een jong en 
energiek team. Een kantoor met informele sfeer op een mooie locatie 
in hartje Amsterdam. Binnen ons Visual Lab kun je maximaal 10% van 
je tijd besteden aan innovatieve of zelf geïnitieerde projecten. 
We bieden een marktconform salaris en -arbeidsvoorwaarden.

OVER IN60SECONDS
in60seconds ontwikkelt infographics, explanimations en interactieve 
visualisaties. We zijn gespecialiseerd in het overbrengen van een 
complexe boodschap in korte tijd. We werken voor veel verschillende 
opdrachtgevers - van overheid tot start-ups en alles wat daartussen 
zit. We delen ons kantoor met zusterbedrijf en visual consultancy 
bureau Getting the picture. Hiervoor zul je ook werkzaamheden 
verrichten.

VACATURE ANIMATOR (M/V)

ANIMATOR
We zijn per direct op zoek naar een getalenteerde animator met een 
aansprekend portfolio. Iemand die onze explanimations tot leven 
brengt en graag wil werken aan uitdagende producties, binnen 
een getalenteerd en gedreven creatief team en voor een zeer divers 
klantportfolio.

JIJ...
• Bent bent naast een goede animator ook geinteresseerd in de 

inhoud en klantgericht.
• Hebt naast creatieve ideeën, gevoel voor een goede verhaallijn.
• Bent een ster in Adobe Illustrator en After Effects.
• Kan goed omgaan met druk en deadlines.
• Bent ten minste 32 uur per week beschikbaar.
• Hebt een portfolio met producties die aansluiten op ons werk. 
• Hebt 0-10 jaar werkervaring.
• Jij bent in staat te werken binnen een team met verschillende 

disciplines.
• Hebt een afgeronde, relevante, HBO of WO opleiding 

Bij in60seconds zijn we per direct op zoek naar een getalenteerde animator / motion designer.
Zoek je een baan waarin je alles wat los en vast zit kunt animeren? Laat ons weten waarom! 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.www.in60seconds.nl

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

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

https://www.in60seconds.nl
https://in60seconds.homerun.co/animator-mv/apply

