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Kris Kras context, content and design
zoekt een

Grafisch ontwerper (m/v)
4/5 dagen
Kris Kras is een fullservice communicatie- en
designbureau in hartje Utrecht en bestaat al meer
dan 35 jaar. We werken voor opdrachtgevers binnen
de (Rijks)overheid én uit het bedrijfsleven. Samen
met onze klanten ontwikkelen we identiteiten,
communicatieconcepten, crossmediale strategieën en
de bijbehorende on- en offline middelen. We zoeken een
grafisch ontwerper met een eigen handschrift.

Wat bieden wij?

Bij Kris Kras werken we in multidisciplinaire teams. Als
grafisch ontwerper werk je samen met een adviseur,
projectmanager tekst- en/of een beeldredacteur. Tekst,
beeld, vorm en interactie gaan bij ons samen op. Dát is
onze kracht. Jij werkt vanuit de inhoud en kan keuzes
onderbouwen. Je verrast en overtuigt je collega’s en
opdrachtgevers. On- of offline is voor jou geen issue.

•

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

een collegiale teamspeler
je schakelt snel tussen de verschillende (nieuwe)
mediavormen
je kunt zelfstandig werken
je inspireert je collega’s
je bent proactief en volgt alle ontwikkelingen in je
vakgebied

Op jouw CV staat
•
•
•
•

een afgeronde hbo-opleiding (kunstacademie of
CMD-opleiding)
minimaal drie jaar ervaring bij een bureau
het beheersen van Adobe CS en Sketch is een pre
kennis van Officeprogramma’s Word en PowerPoint

•
•
•
•
•
•
•

leuke, gemotiveerde collega’s
diversiteit in werk en klanten
inspirerende opdrachten
een rol in multidisciplinaire teams
een up-to-date werkplek in hartje Utrecht
een goed salaris en goede pensioenregelingen
elk jaar een weekend teambuilding in ZuidFrankrijk
echt goeie koffie

Jouw klanten?
O.a. PostNL, Rijkswaterstaat, KWF Kankerbestrijding,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands
Forensisch Instituut, Rotterdam School of Management,
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ministerie van Buitenlandse Zaken, Rotterdam School
of Management, Netherlands Water Partnership,
Gemeente Utrecht en de Koninklijke Luchtmacht.

Solliciteren?
Is je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatiebrief met
cv voor 8 september aan avanrijsingen@kriskras.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Ewalt Pol 030
239 17 21.
Kris Kras context, content & design, Lucasbolwerk 17,
3512 EH Utrecht.

