VACATURE

Gezocht:
Creative Designer
Food Inspiration is per direct op zoek naar een talentvolle vormgever. Een creatieveling die kan bijdragen aan
de doorontwikkeling van het beeldmerk van Food Inspiration. Iemand die verantwoordelijk is voor de uitstraling
van alle uitingen. Een digitale kunstenaar die een platte tekst kan transformeren in aansprekend artikel, een idee
in een huisstijl, en een thema in een compleet digitaal magazine.

Wat ga je doen?

Food Inspiration biedt:

•	Het dagelijks meedenken en adviseren over online
uitingen voor de website, nieuwsbrieven en social
media posts.
•	Het ondersteunen van de redactie bij beeldselectie
voor artikelen en uitingen.
•	Het vormgeven van presentaties, uitingen,
campagnes, etc.
•	Het vormgeven van digitale magazines na input
van tekst en beeld van de redactie (12 Nederlandse
magazines en 12 Engelstalige magazines per jaar).
•	Het jaarlijks opmaken van een huisstijl voor onze events
Food Inspiration Days / Food Unplugged.
•	Het jaarlijks vormgeven van het Food Inspiration
Trendreport, een onderzoeksrapport van circa 150
pagina’s.

Een inspirerende en dynamische werkomgeving in
de Mauritskazerne in Ede, op 3 minuten loopafstand
van Station Ede-Wageningen. Ons team bestaat uit 25
ondernemende collega’s die in open, enthousiaste en
zelfsturende teams werken. We zijn een jonge, platte
organisatie met een no-nonsense cultuur. We work hard
and we play hard. En natuurlijk zijn we foodies; we zorgen
elke dag voor een gezonde lunch. Daarnaast bieden we je
een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat breng je mee?
•	1 tot 5 jaar relevante werkervaring in online vormgeving.
•	Affiniteit met en werkervaring binnen food(service) is
een pré.
•	Creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en vooral
gezelligheid.

Food Inspiration is:
Het online en offline inspiratie-infuus voor
foodprofessionals op het gebied van eten, drinken,
slapen en gastvrijheid. Door middel van het delen van
inspirerende verhalen, trends en ontwikkelingen helpen
we foodprofessionals om succesvol te blijven en te blijven
innoveren binnen de turbulente wereld van service en
hospitality.

Vragen of gelijk solliciteren?
Neem contact op met Maaike de Reuver: maaike@foodinspiration.nl
Gelijk solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar Maaike voor 1 juni.

