03 November 2014

Quince Amsterdam is op zoek naar jou:

Online Graphic Designer

03 November 2014, Amsterdam

Flash/Motion graphics/Campagnes
Real Action
Binnen een creatief team ontwikkel je

Deze vacature betreft een tijdelijk contract van 6

aantrekkelijke online graphic designs die optimaal

maanden met uitzicht op verlenging, voor minimaal

bijdragen aan de doelstellingen en merkidentiteit

32 uur per week.

van de klant. Je hebt ruime ervaring met het
ontwerpen voor A-merken en met het werken

Real People

binnen grote, complexe projecten. Je designs zijn

Quince is een creatief bureau dat draait om Real

altijd gebaseerd op een gedegen rationale en je

People die hun passies omzetten in Real Action.

bewaakt de doorvoering van de styleguide in de

Quince is in 1995 opgericht en is geworteld in

verschillende templates scherp. Hiernaast weet je

retail campagnes.

je werk op overtuigende wijze te presenteren aan
de klant.

Real Passion

In de afgelopen 19 jaar heeft Quince zich
ontwikkeld tot een bureau met drie pijlers: Creatie,
Campagne en Software. Samen met onze klanten

Jouw passie als grafisch ontwerper is het

creëren 80 collega’s verrassende oplossingen voor

creëren van een aantrekkelijk design dat de User

internationale merken.

Experience optimaal ondersteunt. Om dit te
realiseren werk je nauw samen met Interaction

Geïnteresseerd?

Designers, Copywriters en Front end Developers.

Bel of mail, of kom op vrijdag rond 16.00 uur

Je komt met kritische verbetervoorstellen die

langs. Wij nemen alleen gerichte sollicitaties in

het online product als geheel naar een hoger

behandeling.

niveau tillen. Jouw designs zijn inspirerend en
vernieuwend, waardoor je een voorbeeld voor je

Quince Amsterdam B.V.

collega’s bent. Je hebt minimaal 5 jaar relevante

Assumburg 73

werkervaring (aan te tonen met een portfolio) met

1081 GB Amsterdam

uitgebreide kennis van en ervaring in:

The Netherlands
+31 20 347 1000

»» 
Flash

www.quince.nl

»» 
Motion graphics

jobs@quince.nl

»» 
Campagnes 		
»» 
UX design
»» 
Video editing en UX design (is een pré)

