hi, we are
hiring.

Senior
Graphic Designer
Solliciteer voor deze job
via hello@mirrormirror.be

Functieomschrijving

Om onze creatieve studio te versterken, zijn we op zoek naar een grafisch
ontwerper met minstens 5 jaar studio-ervaring. Je zal kunnen werken
aan diverse creatieve projecten met een algemene focus op branding en
merkcommunicatie. We zijn op zoek naar een slimme, hedendaagse ontwerper
die weet hoe vorm en betekenis te combineren in sterke ontwerpen.
Hierbij zijn inventiviteit en een eigentijdse, heldere esthetiek essentieel.
Naast sterke grafische skills is het eveneens van uiterst belang om projecten
te kunnen opleveren binnen de vooropgestelde budgetten en timings. Je werkt
nauw samen met het creatieve team en rapporteert aan de creative director.

Jouw profiel
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Een werkervaring van minimaal 5 jaar in een creatieve
studio. Ervaring als brand designer is een plus.
Je hebt een ijzersterk portfolio die niet zou misstaan
tussen het werk van Mirror Mirror.
Je hebt een sterke interesse in branding, voor zowel culturele en publieke
instellingen als voor consumenten als zakelijke (B2B) merken.
Je hebt een diepgaand begrip van hedendaagse
ontwerpstandaarden, creativiteit en algemene esthetiek.
Je beheerst je tools (Adobe CS).
Iemand die weet hoe hij zaken voor elkaar moet
krijgen en zelfstandig kan werken.
Samenwerken in teamverband, het uitwisselen van ideeën en
constructief omgaan met feedback vind je allemaal OK.
Een ontwerper die een persoonlijke visie weet te combineren
met duidelijke verwachtingen van onze klanten en die
ook constructief omgaat met hun feedback.
Een zeer goede kennis van het Nederlands. Een goede kennis
van het Engels en Frans zijn ook mooi meegenomen.
Een algemeen en breed interesseveld.
De zin en capaciteit om je in te leven in een onderwerp,
doelgroep of leefwereld die je misschien nog niet zo goed kent.

Je taken omvatten
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Werken op creatieve briefings met een focus op branding
Leveren van topkwaliteit, op tijd en binnen budget
Deelnemen aan brainstorms en het uitwerken van sterke concepten
Het vertalen van concepten naar sterke ontwerpen
Klantencontact en project management van jouw jobs
Follow-up van het drukproces
Follow-up van digitale uitwerkingen van ontwerpen (websites, social media, …)

Wat bieden wij jou
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Een plek in een ambitieus creatief team
Een zinvolle bijdrage leveren aan het Mirror Mirror portfolio
Werken in een toegewijde maar leuke werkomgeving
Lid worden van een studio die bewust niet te groot is maar wel een grote
amibitie heeft. Dit voor kleine, grote of grotere klanten, zoals: Uniqlo,
Stad Antwerpen, M HKA, Creative Belgium, Integrated Conference,…
Een concurrerend salarispakket voor een medior profiel (+/- 5 jaar ervaring)
Ondersteuning en coaching van het (management) team
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www.mirrormirror.be

