Heb jij altijd al willen werken binnen een groeiende, inspirerende en dynamische omgeving waar
samen met anderen successen worden behaald? Dan ben jij op zoek naar ons!
Pure Ingredients, in 1993 begonnen als Mekkafood, is producent van mediterrane vriesvers producten.
Met merken als Lekker&Anders en Herrenhof is Pure Ingredients marktleider in de Nederlandse retail.
Pure Ingredients staat voor 100% natuurlijk en 100% lekker!
Om onze groeidoelstellingen te kunnen realiseren en ons team te versterken, zijn wij op korte termijn
op zoek naar een gedreven

Grafisch Vormgever (m/v)
DE JOB
 Je gaat werken op de marketing afdeling en zorgt voor aansprekende grafische content voor onze
websites, social media kanalen, landingspagina’s, nieuwsbrieven en online advertising uitingen.
Ook ga je aan de slag met offline uitingen waaronder brochures, advertenties, flyers en mailings.
 Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en afwikkeling van het designproces van de
verpakkingen voor meerdere merken en producten in zowel Nederland als Duitsland.
 Bewaken van de huisstijl.
WIJ VRAGEN
 Afgeronde relevante HBO-opleiding (multimedia design/online communicatie)
 0-2 jaar relevante werkervaring
 Uitstekende beheersing van Adobe Illustrator CC, Photoshop CC en InDesign CC (Acrobat en
AfterEffects zijn een pré)
 Beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré
 Je bent bedreven in het efficiënt organiseren en verwerken van lopende projecten
 Affiniteit met webdesign
 Bekendheid met interactive, responsive en usabillity designx (HTML, CSS3) is een pré
 Je kunt meer dan een mooi ontwerp maken: je denkt mee en komt graag met nieuwe ideeën!
WIJ BIEDEN





Werken in een inspirerende omgeving, binnen een jong en dynamisch team
Werken binnen een omgeving waar succesvolle merken samenkomen
Goede ontwikkelingsmogelijkheden
Een marktconforme beloning

MEER INFORMATIE
Heb je interesse? Stuur dan je CV en korte motivatiebrief naar jobs@pureingredients.eu t.a.v. de heer
Wokke.
CV’s die niet aansluiten bij het door ons gevraagde profiel, worden niet meegenomen in de
sollicitatieprocedure.

