
 

 

  

 
 

Vacature Grafisch Vormgever met passie voor handwerken 
32 uren per week 

Regio Groningen/Drenthe 
 
 

Spreekt het jou aan om nieuwe (handwerk) producten, ideeën, inzichten, materialen, patronen, publicaties en 
technieken om te zetten in grafische vormgeving die onze klanten enthousiasmeert? Ja? Lees dan vooral verder. 
 
Het R&D team van De Bondt B.V. is verantwoordelijk voor de product- en conceptontwikkeling. Daarmee staat 
creativiteit en innovatief denken écht centraal. Voor deze afdeling zoeken wij een Grafisch Vormgever die op 
originele wijze concepten kan bedenken, visualiseren, vormgeven en realiseren die bijdragen aan de 
klantbeleving. 
 
Je vindt het een sport om te zorgen dat de grafische vormgeving voldoet aan onze waarden en dat de uitstraling 
past bij De Bondt en Scheepjes. Je trekt intensief op met de collega’s binnen het R&D team en je bent een 
volwaardige gesprekspartner op het gebied van grafische vormgeving.  

 
Wie zijn wij? 
De Bondt B.V. is een moderne groothandel in fournituren, wol en handwerkartikelen en is op dit gebied 
toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en op dit moment ruim 80 
werknemers telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie te Tynaarlo. Met meer dan 60.000 artikelen hebben wij 
een enorme collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. Scheepjes® is ons eigen merk voor 
garen, accessoires, patronen en boeken. Alle collega´s leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om 
samen het brede palet aan producten te ontwikkelen, te innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie 
www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 

 
Profiel 
Je voelt aan wat bij ons en onze klanten past. Natuurlijk is je marktkennis up-to-date en bij voorkeur maak je 
actief deel uit van een community op handwerkgebied. Je signaleert trends en vertaalt deze naar onze business. 
Je hebt als professional genoeg ervaring met grafische vormgeving. Je durft het gesprek aan te gaan als de 
kwaliteit te wensen over laat of iets niet bij ons past. Je brengt een frisse scherpe blik, hands on mentaliteit en 
stressbestendigheid mee. 
Je bezit conceptuele vaardigheden: je bedenkt hoe de grafische vormgeving eruit gaat zien aan de hand van de 
geopperde ideeën en weet dat over te dragen. Je hebt gevoel voor beeld en cross mediaal denken. Je hebt inzicht 
in de eisen die aan de lay-out van de diverse uitingen worden gesteld. 
Je legt gemakkelijk contact en bent een plezierige, duidelijke gesprekspartner. 
 
Je werkt met de Adobe programma’s als InDesign, Illustrator, Creative Suite en Photoshop aan publicaties en 
uitingen. Je draagt ideeën en concepten aan, hierbij altijd denkend aan de branding. Met jouw oog voor detail en 
gevoel voor vorm, kleur en typografie draag je bij aan de beste klantbeleving. Je bent in staat om aan meerdere 
projecten tegelijkertijd te werken en deadlines te halen.  
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Functie-eisen 

• Minimaal 2 jaar ervaring als grafisch vormgever. 

• Een afgeronde HBO opleiding Grafische Vormgeving.  

• Kennis van Adobe programma’s als InDesign, Illustrator, Adobe Creative Suite, Photoshop en Desk Top Publishing. 

• Ervaring met Layout Design.  

• Ervaring met werken met fotografen en stylisten. 

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

• Je hebt kennis van verschillende textiele werkvormen. Je herkent vakmanschap.  

• Je kunt haken en breien. 

• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

• Communicatief vaardig. 

• Je werkt zelfstandig én je werkt goed samen.  

• Je bent georganiseerd en hebt goed overzicht. 

• Kennis van professionele fotografie en styling is een pré. 

 
Wij bieden 
Wij vinden goed werkgeverschap essentieel. We bieden een dienstverband met aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer met enthousiaste collega’s. Vanzelfsprekend bieden we een 
marktconform salaris. Daarnaast bieden we ook ruime opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

En nu? 

Herken jij jezelf in deze vacature en ga jij de uitdaging aan? Stuur je CV en motivatie samen met een portfolio van 

je laatste, originele werk naar solliciteren@debondtbv.nl De sluitingsdatum is uiterlijk 25-07-2021. De gestelde 

functie-eisen, motivatiebrief en je portfolio zijn voor ons zeer belangrijk en daar zal de eerste selectie op 

plaatsvinden.  
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