WANNA WORK WITH US?
Lifestyle Home Collection is de ‘’leef’’ winkel voor home decorations & furniture. Lifestyle heeft diverse
winkels, tientallen shops-in-shops in Nederland en meer dan 1000 verkooppunten verspreid over Europa.
Lifestyle heeft de ambitie om tot de vijf grootste ‘’home-living-brand concepts’’ in Europa te behoren. Het
hoofdkantoor van LifeStyle is gevestigd in Hoorn.

Wij zoeken een creatieve collega die zowel van off- als online media de fijne kneepjes kent
en deze kan toepassen.

GRAFISCH VORMGEVER / DTPER (M/V)

FULLTIME

Wie wij zoeken:
Als grafisch vormgever werk je aan onze belangrijkste commerciele uitingen, namelijk de catalogus
en de website. Daarnaast ondersteun je het team bij de sfeer en productfotografie en ben je
verantwoordelijk voor beeldbewerking en implementatie. Je kunt unieke en onderscheidende
ontwerpen maken, die passen binnen de look & feel van Lifestyle Home Collection. ook het opmaken
van nieuwe verpakkingen en labels is jou wel bekend. Je maakt o.a. banners en zorgt voor passend
beeldmateriaal op de website en onze social media kanalen. Je werkt te gekke acties uit in
winkelsigning en bijvoorbeeld bestickering. Je bent een echte allrounder die graag verantwoordelijk
is voor alle creatieve uitingen in drukwerk en online vormgeving.
Je kent alle ins en outs van programma’s als Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator en bent in staat
om onze huisstijl je snel eigen te maken.
Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau op grafisch gebied.
• Ruime ervaring in MS Office en diverse Adobe-producten, waaronder Photoshop, InDesign en
Illustrator.
• Relevante werkervaring in vergelijkbare functies. Binnen de woonbranche is een pré.
• Zelfstandig, Initiatiefrijk en hands on mentaliteit.
• ervaring met fotografie is een pré.

Kortom ben jij die creatieveling die graag de handen uit de mouwen wilt steken, niet bang is
om buiten de box te denken? Mail dan je motivatiebrief
met CV en (pas-) foto naar personeelszaken@lifestyle94.com

WWW.LIFESTYLE94.COM

