WE OPEN UP
OPPORTUNITIES

Vacature
Art Director
(digital native)

WIJ ZIJN FLAIM EN WIE BEN JIJ?
Flaim is een creative agency voor merken
en mensen met een ondernemend karakter.
We open up opportunities. Dat doen we
voor onze opdrachtgevers, medewerkers en
misschien ook wel voor jou! Om ons team
verder te versterken zoeken we een Art
Director.
Je bent iemand die merken bouwt en
daarbij alle online en offline mogelijkheden
benut. Je zorgt ervoor dat Flaim staat als
een huis.

SOLLICITEER
DIRECT!

WIJ ZIJN FLAIM

Flaim is een creative agency voor merken en mensen met een ondernemend
karakter. Strategie, creativiteit en effectiviteit staan centraal. We zijn ervan
overtuigd dat de sterkste, langste en meest waardevolle relaties tot stand
komen als je betrokken en overtuigend bent. Dat werkt, want we werken al
jarenlang voor onder meer DHL, Oldtimers, Philips, Spa, Bavaria, De’Longhi,
Beckers, Kinder, Mammoet Road Cargo, Enexis en Remeha.
We open up opportunities. Dat doen we voor onze opdrachtgevers,
medewerkers en misschien ook wel voor jou! Om ons team verder te
versterken zoeken we een

ART DIRECTOR (DIGITAL NATIVE)
DIT DOE JE

DIT BEN JE

	Ontwikkelen en doorvertalen van effectieve
communicatieconcepten
	Creëren van een allesomvattend concept tot
het bedenken van inhakers
	Intensief samenwerken met onze inspirerende
freelancers, strategie en creatie team
	Bewaking van de creatieve output van Flaim
	Overal en altijd zie je kansen voor nog beter
werk
	Je bent de aanjager in het delen van nieuwe
offline en met name online ontwikkelingen in
het team

DIT KUN JE

	Je bent creatief, overtuigend en proactief
	Je bent sociaal, maar geen jaknikker
	Je weet wat er speelt in de wereld
	Je bent eager om alles te weten binnen jouw
vakgebied: online, marketing, design, reclame,
vormgeving en social media
	Je bent een exponent van het digitale tijdperk
	Je werkt zelfstandig en weet wat je moet
doen
	Deadlines intimideren je niet
	Je bent een positief en no-nonsense type waar
wij op kunnen rekenen

DIT KRIJG JE

	Je beheerst InDesign, Illustrator en Photoshop
	Middelenvrij denken
	Creatieve opdrachten vanuit verschillende
invalshoeken bekijken
	Minimaal 6 jaar ervaring met B2C en B2B
communicatie
	Ruime ervaring met online merkontwikkeling
	Motiveren, inspireren en enthousiasmeren van
de mensen om je heen
	Begeleiding van junior creatieven

	Fulltime baan
	Mooie merken
	Creatieve omgeving en aansprekende
opdrachtgevers
	Een talentvol en gezellig team
	Afwisseling en dynamiek
	Gezamenlijke lunch
	Werkplek in een monumentaal pand in het
historische centrum van Oosterhout

GRIJP DE KANS!
Wat denk je: heb je het in je om onze nieuwe Art Director te worden? Grijp dan deze kans en laat van je
horen. We zijn benieuwd naar je motivatie, cv en uiteraard portfolio. Klik hier om te solliciteren. Mocht
je vragen hebben over de vacature, mail of bel naar Lisette Hamers: opportunity@flaim.nl
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