
VACATURE
GRAFISCH VORMGEVER 

HIGH5 

Ben jij een creatieve grafisch vormgever/DTP-er voor wie Adobe CC geen geheimen meer heeft?
Wil je werken bij het leukste bedrijf van Tilburg? Lees dan snel verder!

 

Grafisch Vormgever / DTP-er

Functie omschrijving
Wij zoeken een grafisch vormgever/DTP-er voor Avec Studio; 
onze afdeling voor trendy home-deco, stationery, back to school, 
party, wrap, en voor High5 Products; onze afdeling voor creatief 
kinderspeelgoed. Als Grafisch vormgever/dtp-er ondersteun je 
het design team bij het verder opmaken en bewerken van 
verpakkingen en producten aan de hand van een styleguide. 
Je controleert de opgemaakte bestanden op tekst en technische 
specificaties en je maakt Pdf-bestanden die drukwerk gereed zijn.

Jouw profiel:
• Relevante grafische opleiding afgerond 
• Handig met computer, zowel de Adobe programma’s als Office
• Vloeiend in het Nederlands (moedertaal) en goed in het Engels
• Oog voor detail en in staat secuur te werken 
• Ervaring met ontwerp van verpakkingen 
• Weet van aanpakken en toont initiatief
• Liefst fulltime beschikbaar

Onze organisatie
Zowel Avec Studio als High 5 Products maken deel uit van Avec. 
Bij Avec (www.avec.nl) ontwerpen en produceren wij private label 
collecties voor bekende winkelketens. We zijn opgericht in 1995 
en inmiddels met 100 collega’s (inclusief Avec Studio,High5 en 
Avec UK). 

Wij zijn specialist in een paar complexe niches: home-deco, 
stationary, back to school, DIY, gift en creatief kinderspeelgoed. 
Met onze sterke productontwikkelingsafdeling volgen we 
ontwikkelingen wereldwijd en weten we steeds in te spelen op de 
juiste trends. We zijn zeer innovatief: we ontwikkelen honderden 
nieuwe producten per maand. Wij ontzorgen klanten in het hele 
proces, van conceptidee tot levering. Met onze eigen vestiging 
en vaste partners in China kunnen we qua prijs uiterst competitief 
zijn. Daarom groeien we al zoveel jaar zo hard.

Onze cultuur
Avec 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. 

Avec is een gezonde, dynamische, snelgroeiende organisatie. Een 
kweekvijver voor talent, met veel doorgroeimogelijkheden. 
Talentvolle medewerkers krijgen verregaande vrijheden, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 
Fijne werkplek
Ons unieke hoofdkantoor vind je in het Veemarktkwartier, een 
creatief cluster in hartje centrum Tilburg. In onze mooie 
showroom mogen we steeds vaker klanten uit binnen- en 
buitenland verwelkomen. Uiteraard beschikken we over een 
glijbaan, stoelmasseuse, dagelijks gratis vers fruit, dartbord, ping 
pong, tafelvoetbaltafel (ervaring een pré!) en een heerlijk 
dakterras op het zuiden. 

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende vaste fulltime baan, waarin je heel veel 
kunt leren van ervaren top-designers. Een goed salaris, pensioen, 
reiskostenvergoeding en veel doorgroeimogelijkheden. 
 
De procedure
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie met CV per mail op 
HR@avec.nl . 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 - Leuke personeelsuitjes

Werving en selectiebureaus mogen kandidaten aandragen. Andere acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


