
VACATURE

GRAFISCH VORMGEVER 
HIGH5 

Ben jij een ambitieuze allround grafisch vormgever die een uitdaging zoekt? 
Een echte duizendpoot die het leuk vindt om verpakkingen en producten te ontwerpen? 

Dan dagen wij jou uit!
 

Allround Grafisch Vormgever

Functie omschrijving
Onze design studio is een goed ingewerkt topteam met 4 
gezellige, hardwerkende en getalenteerde vormgevers onder 
leiding van een afdelingshoofd. Daarnaast werken we met 
freelancers. In verband met de groei van onze organisatie zoeken 
we een allround grafisch vormgever.

Jouw belangrijkste taken zijn:
• Ontwerpen van artwork voor verpakkingen, producten 
   en presentaties
• Maken van nieuwe designs en producten
• Aanpassen van ontwerpen, verpakkingen etc.

Jouw profiel:
• Relevante grafische opleiding afgerond 
• Handig met computer, zowel de Adobe programma’s als Office
• Ervaring met ontwerp van verpakkingen en producten 
• Ervaring met fotografie/packshots
• Vloeiend in het Nederlands (moedertaal) en goed in Engels 
   en Duits
• Fulltime (40 uur) beschikbaar

Locatie
In december 2015 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe eigen zelf 
gebouwde wow pand in het creatieve hart van Tilburg. Uiteraard 
beschikken we over een glijbaan, pingpong- en tafelvoetbaltafel 
(ervaring is een pré). 

Bedrijfsprofiel
High5 Products BV is een toonaangevende producent van creatief 
speelgoed, met ca. 20 medewerkers, opgericht in 2012 vanuit het 
zusterbedrijf Avec. We verkopen wereldwijd aan groothandel en 
retail. We ontwerpen onze producten in Nederland, onze 
fabrieken in China zorgen voor de productie. Wij zijn onze 
productrange aan het uitbreiden met o.a. buitenspeelgoed, 
goochelartikelen en houten speelgoed. Wij maken producten 
voor de liefhebber, waarbij de look en feel heel belangrijk zijn. 
Het succes van de producten wordt grotendeels bepaald door het 
design.

Bedrijfscultuur
High5 bruist! We zijn pioniers, altijd in beweging. We zijn zeer 
innovatief: we ontwikkelen honderden nieuwe producten per 
maand. Onze organisatie is open en informeel, met korte lijnen. 
Aan bedrijfspolitiek doen we niet, we volgen (degene met) het 
beste idee. We zijn ambitieus en resultaatgericht. 

High5 is een gezonde, dynamische, snelgroeiende organisatie. 
Een kweekvijver voor talent, met veel doorgroeimogelijkheden. 
Talentvolle medewerkers krijgen verregaande vrijheden,  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 
De procedure
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV per mail op 
solliciteren@high5products.com. Zolang deze vacature zichtbaar 
is op Monsterboard, kun je reageren. Je krijgt binnen twee weken 
een reactie.

Een nieuw pand - In het hartje van Tilburg - Creatieve omgeving - 

Andere acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


