
 
 

(Voor de Nederlandse vacaturetekst, scrol naar beneden.) 
 

We’re looking for a new junior colleague in our Creative Department.  
32-39,25 hours per week 

Region:  Groningen/Drenthe, The Netherlands 
 

At the Creative Department of Scheepjes creativity and innovation is very important. All the creative 
aspects of the company take place in this department, from creating and organising patterns to 
publications, styling, photography, concept- and product development. We also work on Scheepjes 
branding and keeping up to date in new trends and forecasts. We are a small and close-knit team who 
share our successes and failures with each other. Positivity and quick learning is key, we support each 
other with tasks, ideas and skill development. 
 
Your tasks: 
You will work with the Adobe software (Photoshop, InDesign, Illustrator etc.) to help make Scheepjes 
publications and are involved in photography and styling that accompany these publications. You are able 
to come up with ideas and concepts but are willing to kill your darlings if necessary, for the greater good 
of the company. Next to your creative tasks, you will have contact with designers, photographers, stylists, 
bloggers, editors and publishers who we work with often. Your approach to these people is friendly but 
professional and can be done in both Dutch and English. You know the wishes of our customers and you 
demonstrate this in Social Media posts you contribute to. You use your eye for detail and aesthetics for 
many tasks including photo and text editing. Often we have several projects running at the same time, 
juggling projects and prioritising should be skills you are familiar with alongside planning and being well 
organised. 
 
What you bring: 

• A completed higher education in photography, illustration, graphic design, styling or fashion/textile 
design. 

• A portfolio of recent and original work. 

• Basic knowledge of photography (you should be able to operate a DSLR in manual mode). 

• Knowledge of Adobe programs (Illustrator, Photoshop, InDesign) on macOS. 

• Knowledge of creating videos and video editing is a plus. 

• A genuine interest in textile crafts; you can knit and /or crochet or are willing to learn quickly to a high 
level.  

• Flexibility and willingness to swap tasks when priorities dictate. 

• Outstanding command of the Dutch and English language 

• You have good communication skills, are independent and creative. 

• You are organised and plan well. 

• You are willing to roll up your sleeves and work hard with enthusiasm! 
 
What we offer: 

• A salary in line with your skills, education and experience. 

• A varied and challenging job. 

• Help with improving and building on your current relevant skills. 

• A team with enthusiastic and creative colleagues. 

• Lots of room for personal input, initiative and independence. 

• A fixed-term employment contract for 32-39,25 hours (in consultation) with an option to extend. 
 
If you think this job sounds perfect for you and are willing to accept the challenge submit your CV and a 
letter of motivation to solliciteren@debondtbv.nl (Closing date 20-09-2019) 

mailto:solliciteren@debondtbv.nl


 
 

Wij zoeken een nieuwe junior collega voor de Creatieve Afdeling 
32-39,25 uren per week 

Regio Groningen/Drenthe 
 

Op de Creatieve Afdeling binnen Scheepjes staat creativiteit en innovatief denken centraal. Alle creatieve 
aspecten van het bedrijf vinden hier plaats, van het creëren en organiseren van patronen tot publicaties, styling, 
fotografie en concept- en productontwikkeling. Maar uiteraard ook de Scheepjes branding en het op de hoogte 
blijven van de laatste en komende trends. We zijn een klein, hecht team en delen onze successen en mislukkingen 
met elkaar. Positiviteit staat voorop en we ondersteunen elkaar met taken, ideeën en het verbeteren van onze 
vaardigheden. 
 
Jouw werkzaamheden: 
Je werkt met de Adobe programma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator aan Scheepjes publicaties en uitingen 
en doet de fotografie en styling hiervoor. Je draagt ideeën en concepten aan en bent bereid om ‘deze darlings te 
killen’ wanneer nodig, altijd denkend aan de Scheepjes branding. Naast de creatieve taken heb je ook contact met 
ontwerpers, fotografen, stylisten, bloggers, redacteuren en uitgeverijen waar we vaak mee werken. Je benadert 
deze creatieve mensen op een gepaste manier in het Engels of Nederlands. Je hebt kennis van de wensen van 
onze doelgroep en laat dit onder andere zien in de door jou, in correct Nederlands, geschreven berichten op 
Social Media. Jouw gevoel voor detail en esthetiek in tekst en beeld gebruik je onder meer voor het bewerken 
van foto’s en redigeren van teksten. Er zijn veel projecten en werkzaamheden tegelijk bezig en je hebt goed 
overzicht over alles wat gaande is. 
  
Wat neem jij mee: 

• Een afgeronde HBO opleiding fotografie, illustratie, grafisch design, styling of fashion/textieldesign. 

• Een portfolio van je laatste, originele werk. 

• Basiskennis van fotografie, je beheerst de DSLR in manual mode. 

• Kennis van Adobe programma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator, draaiend op een macOS machine. 

• Kennis van video en videobewerking is een pre. 

• Interesse in textiele werkvormen, je kunt haken en breien of bent bereid het snel en goed te leren. 

• Flexibiliteit en bereidheid huidige taken aan de kant te leggen voor iets urgentere. 

• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

• Communicatief vaardig, zelfstandig en creatief. 

• Je bent georganiseerd en hebt goed overzicht. 

• Je steekt graag de handen uit de mouwen. 

 
Wat bieden wij: 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring. 

• Een afwisselende en uitdagende baan. 

• Hulp bij het vergroten en/of verbeteren van je huidige relevante vaardigheden. 

• Een team met enthousiaste, creatieve collega’s.   

• Volop ruimte voor eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid.  

• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 32 tot 39,25 uur (in overleg) met optie op verlenging.  

 
Herken jij jezelf in deze vacature en ga jij de uitdaging aan? Stuur je CV en motivatie naar 
solliciteren@debondtbv.nl (Sluitingsdatum 20-09-2019) 
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