
Het architectenbureau CONIX RDBM Architects bestaat uit een multidisciplinair team van 60 medewerkers die grensoverschrijdend 
werken vanuit vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen.

Omdat elke opgave uniek is, kiezen we er bewust voor ons niet te specialiseren in een bepaalde typologie van gebouwen. Ons 
breed portfolio bestaat uit zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie van onder meer residentiële projecten, woonzorgcentra, 
overheidsopdrachten, scholen, culturele projecten, commerciële panden, kantoren, bankgebouwen en industriële projecten, maar ook 
uit locatieontwikkelingen, masterplanning, interieur projecten en product design.

Voor de uitbreiding van het grafische team zijn we op zoek naar een junior graphic designer voor print, web en digital publishing.

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER (M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Binnen een creatief team ben je verantwoordelijk voor sterke grafische uitwerking van studio-opdrachten en inspirerende 
communicatieconcepten. Je hebt een visie met toegevoegde waarde en uitwerking in vorm, beeld, kleur en typografie voor een 
maximaal eindresultaat. Je bedenkt en werkt in team creatieve concepten uit met een passend gevoel voor esthetiek.

Je verzorgt de grafische uitwerking van diverse projecten van A tot Z, onder de vorm van huisstijl, mailings, brochures, magazines, 
jaarverslagen, boeken, presentatiebundels voor diverse opdrachtgevers. Hiervoor ontwerp je niet alleen de lay-out of louter illustraties, 
maar denk je actief en zelfstandig mee in het ontwerpproces en leg je visueel de sterke lijnen van een project in een verhaal vast. Je 
krijgt projecten toegewezen met een specifieke deadline en technische prepress specificaties.

Je bent geïnteresseerd in en vertrouwd met vernieuwende vormen van communicatie en sociale interactie en je kan ook zelf nieuwe 
creatieve, innovatieve concepten voor print, tablet en digitale media - zowel on-line als off-line - bedenken en ontwerpen. Je geeft ook 
aan welk medium het meeste geschikt is om een project kwalitatief te volbrengen en je weet de brug te maken tussen vormgeving en 
communicatiedoelstellingen.

Verder werk je nauw samen met zowel de marketing manager als een senior graphic application specialist en waak je over de 
uniformiteit bij het opstellen van direct mailings, marketingcampagnes, nieuwsbrieven en bij updates voor de website. 

PROFIEL
Je combineert bij voorkeur een bachelor/master grafische vormgeving of digitale media met bijkomende opleidingen of gelijkaardig. 
Zowel gedreven starters als kandidaten met ervaring komen in aanmerking.

Je hebt een uitstekende kennis van Adobe CC, met name InDesign, Illustrator, Photoshop en Acrobat. Kennis van webdesign, 
grafische workflows en digital publishing is een pluspunt.

Je hebt een doorgedreven interesse in papier en in alle premedia, in de meeste druktechnieken en in nieuwe digitale ontwikkelingen 
binnen de grafische wereld.

Je bent punctueel, met oog voor detail. Een gezonde portie stress vertaal je in een uitdaging. Je bent flexibel en getuigt van een 
hands-on mentaliteit, maar je werkt steeds gestructureerd.

Bovendien kan je je vlot uitdrukken (NL/FR/ENG), ben je sociaal vaardig en ben je zowel een teamspeler als iemand die zelfstandig kan 
werken en initiatief nemen.

AANBOD
Je komt terecht in een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team binnen een uiterst moderne en grafisch-technologische 
omgeving waarbij je je creativiteit kan aanwenden en je competenties verder kan ontplooien in het kader van uitdagende nationale en 
internationale projecten.

De kantoren zijn gelegen in Antwerpen in één van de meest creatieve buurten van de stad en zijn vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Men spreekt er zowel Nederlands, Frans als Engels.

Je krijgt een goede verloning overeenkomstig ervaring, competenties en verantwoordelijkheden. 

Stuur vandaag nog je motivatiebrief, CV en/of portfolio naar cv@conixrdbm.com, tav Karl Maes, senior graphic application specialist.
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