
BIJ ONS KRIJG JE DE KANS OM JEZELF TE LATEN ZIEN. 
MAAR NOG BELANGRIJKER: WIJ ZIEN JOU OOK.

Vacature designer

Op het gebied van design heb je jezelf bewezen. Je hebt op niveau uiteenlopende communicatiemiddelen ontworpen, 

samengewerkt in een creatief team en verschillende projecten onder jouw hoede gehad. Je bent toe aan een volgende stap, 

Hieronder gooien wij een hengeltje voor je uit …

Je gaat aan de slag in een inspirerende werkomgeving bij een reclamebureau dat werkt voor mooie merken. Regionale klanten die 

zowel nationaal als internationaal georiënteerd zijn. Een reclamebureau waar de lat hoog ligt, waar wordt gewerkt in een informele 

sfeer en waar klanten graag over de vloer komen. Branding, content en online zijn onze pijlers. En jij als designer staat bij al onze pijlers 

mee aan het roer. Dit doe je vanaf 2 januari 2023.

Werkzaamheden:

• Werken in een creatief team met art director, designer en 

creatief copywriter

• Het ontwerpen en opmaken van uiteenlopende 

communicatiemiddelen

• Het zelfstandig oppakken en bewaken van opdrachten

• Snel schakelen tussen verschillende projecten / werkzaam-

heden

• Het nemen van de ruimte om ons en onze klanten te 

verrassen met ideeën

Wat wij van jou willen zien:

• Afgeronde grafische opleiding

• Uitstekende beheersing van Adobe Creative Suite

• Kennis van en ervaring met zowel offline als online media

• Minimaal 2-3 jaar ervaring bij een reclamebureau. Máár heb 

je die ervaring niet: solliciteer alsnog!

• Nauwkeurigheid en snelheid (Goede DTP-skills zijn écht een 

dikke plus)

• Concept- en campagnematig kunnen denken

• Eigen initiatief en creatieve inbreng

• Anderen inspireren met gave ideeën 

• Betrokkenheid

• Woonachting in een straal van maximaal 20 km van Bergeijk

Wat bieden we jou:

• Een uitstekend salaris, inclusief pensioenopbouw (dat laatste 

is bijzonder in de reclamewereld)

• Full-time (40 uur) / 32 uur is bespreekbaar

• Een inspirerende werklocatie

• Bij ons is alles top geregeld: van een krachtige iMac tot aan 

een duurzaam klimaatbeheerssysteem en van een fijne 

ergonomische bureaustoel tot aan de dagelijkse lunch (want 

lunchen doen we hier bij Mula altijd samen)

• Een plek om te groeien en kansen te pakken

• Gezellige vrijdagmiddagborrels

We horen graag van je!
Bel, mail of app. Verras ons op jouw manier. Traditioneel 

gezien ontvangen we daarbij ook graag je CV, inclusief 

motivatie en portfolio. Je kunt je sollicitatie richten 

aan Ranil via 0497 21 00 24, 06 24 17 37 44 of ranil@

mulareclamebureau.nl. Bij hem kun je ook terecht met 

vragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.


