Upgrade Estate zoekt:
WANTED: GEPASSIONEERD GRAPHIC DESIGNER/DTP’ER – 2 DAGEN/WEEK (M/V)
Upgrade Estate ontwikkelt hippe leef- en hospitality concepten waarbij duurzaamheid, innovatie, sociaal engagement en aandacht voor alle
betrokken partijen voorop staan. We zijn vooral bekend als studentenhuisvester met ons merk “Upkot”, waarmee we actief zijn in gans België.
Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht aan het zorgvuldig opbouwen en positioneren van onze andere concepten en merken.
WAT JE MOET WETEN OVER ONS:
• Wij hechten bijzonder veel waarde aan onze branding en de daarbij horende campagnes
• Er liggen steeds meerdere innovatieve opdrachten klaar om uitgewerkt te worden
• Wij creëren “belevingsconcepten” en dat uit zich ook in onze digitale marketing
• De dynamiek en het innovatief karakter van ons bedrijf kent geen grenzen
• We hebben verschillende merken en doen onze marketing in-house
• Onze hippe en uitdagende concepten zorgen voor leuke en authentieke content
• Wij houden van mensen die out of the box durven denken en daarnaar handelen
WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je staat in voor de grafische uitwerking van onder meer folders, flyers, advertenties, affiches, spandoeken 		
en e-mailcampagnes voor onze brands

•

Je werkt mee aan de unieke look & feel van onze gebouwen

•

Het ontwikkelen van een kledinglijn of een huisstijl voor een groots klantenevent zijn bij Upgrade Estate geen 		
uitzondering

•

Je denkt mee over de creatie van nieuwe concepten en marketingacties

•

Je maakt deel uit van ons “communicreatie team”

•

Dtp-opdrachten schrikken je niet af

•

Je werkt nauw samen met onze Grafisch Vormgever en Digitale Marketeer
WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?

Jouw skills en persoonlijkheid zijn belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of beperking
•

Je hebt een grafische opleiding genoten en hebt enkele jaren ervaring in de grafische sector

•

Je hebt naast een grafisch brein ook commercieel inzicht

•

Je bent zeer ervaren in Adobe Software: Photoshop, InDesign, Illustrator, enz…

•

Je hebt een duidelijk inzicht in het grafisch drukproces en verschillende druktechnieken

•

In een creatieve en innovatieve omgeving voel jij je als een vis in het water

•

Kennis van animatie is een pluspunt (Animate CC, After effects CC)

•

Je kan zonder enig probleem een bestaande huisstijl vertalen naar allerhande dragers

•

Sites als Behance, Dribbble, enz. doen je watertanden en motiveren je tevens mateloos

•

Ook onder tijdsdruk slaag je erin een goed ontwerp op te leveren

•

Je bent een echte teamplayer maar kan evengoed zelfstandig werken.
CONTACTINFO

Kandidatuur en referenties richten tot: HR- verantwoordelijke Sofie Liekens: Sofie Liekens: sl@upgrade-estate.be

