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Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus en dynamisch bedrijf in de cosmeticabranche. Onder ons label vallen onze
merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. Jij deelt onze passie voor de huid en begrijpt dat mensen in
hun kracht staan als ze zich goed voelen van binnen én van buiten. Als grafisch vormgever neem jij de klant en de consument door
middel van onze communicatie mee in deze passie en weet je de juiste snaar te raken! In deze functie ben je onderdeel van het
marketing & design team, dat bestaat uit twaalf gepassioneerde collega’s in diverse creatieve functies!

WAT GA JE DOEN?

WAT NEEM JE MEE?

Mooie designs met een krachtige boodschap, die ga jij maken!
Gave concepten en campagnes weet jij te vertalen naar knallende ontwerpen. Uiteraard zorg je wel dat deze binnen het verhaal
en huisstijl van onze merken passen.
Je houdt je onder andere bezig met de lay-out van onze producten, POS, en (online) communicatie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de nieuwsbrieven, magazines, flyers en social
media. Je weet om te gaan met het werken met planningen en
deadlines. In drukke periodes houd jij je hoofd koel en weet je
prioriteiten te stellen.
Door jouw passie voor het vak, ben je constant op de hoogte van de innovaties en ontwikkelingen die plaatsvinden in de
markt. Dit alles doe je samen met een creatief en enthousiast
team.
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Een papiertje, waarop staat dat jij jouw grafische opleiding
hebt afgerond
Een portfolio, waar jij trots op bent en wij blij van worden
Een blinddoek, want jij kent blind de weg in InDesign,
Illustrator en Photoshop
Jouw camera, want een echte foto- en videofreak heeft
deze altijd bij zich (een pré!)
Een commerciële bril, waarmee jij direct scherp ziet of
de boodschap aan komt
Een cactus, waarmee jij en de andere teamleden elkaar
kunnen prikkelen
Een stressballetje, die jij kan gebruiken als er een
belangrijke deadline aan komt
Een agenda, waar wij wekelijks 32-40 uur van mogen lenen

WIE ZIJN WIJ?
Wij bieden jou een prachtige werkplek op een magisch stukje landschap, een organisatie met een familiecultuur en een club van
meer dan veertig zeer gepassioneerde collega’s! Heb jij onze bedrijfsfilm al gezien? Werken bij Summery, dat wil je!

KLIK HIER VOOR ONZE BEDRIJFSFILM

ZOEKEN WIJ JOU?
Ben jij gemaakt voor deze functie? Dan zien we graag je reactie tegemoet. Stuur je motivatiebrief en CV met foto naar
info@summery.nl , t.a.v. afdeling Personeelszaken. Wie weet werk jij straks bij het leukste beautybedrijf van Nederland!
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