
   
VACATURE GRAFICUS MET TECHNISCHE KENNIS 

 

Ben je op zoek naar een nieuwe job? En word je vrolijk van desserts en dan vooral van de 
decoratie die erop staat? Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor Leman Decorations!  

Leman Decorations biedt een creatief en uitgebreid gamma aan van dessertdecoraties in 
chocolade, suiker, marsepein, plastiek en hostie voor elke professionele gebruiker. Met onze 
versieringen maakt u een dessert waar nog lang over gesproken zal worden! 

Wij zoeken voortdurend naar toffe ideeën om uw dessert de meerwaarde te geven waarnaar u 
op zoek bent. Zo creëren wij modieuze decoraties die van elk dessert een eyecatcher maken.  
Want: no cake, no party. 

 

SAMENVATTING VAN DE FUNCTIE  

Als grafisch ontwerper sta je in voor de grafische ondersteuning van de afdeling. 
Je waakt over alles wat tekst en beeld betreft binnen het bedrijf. 
Je zoekt naar unieke, creatieve en vernieuwende ideeën. 
Je verplaatst je in de ideeën van de opdrachtgever en geeft vorm aan zijn idee. 
Je bent nauwgezet en je levert elke opdracht foutloos en op tijd af.  
Je kan ook zelf goed je werk organiseren en je vindt het fijn om samen te werken met je directe 
collega’s,  de interne en externe partners. 
 

Daarenboven ben je zowel technisch als grafisch sterk. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de lay-out van catalogi. 

• Je bedenkt coole ideeën voor ons merk en onze producten en creëert succesverhalen.  

• Je bent thuis in sociale media en een fototoestel kent weinig geheimen voor jou. 

• Je bent ook verantwoordelijk voor het frezen van onze mallen. 

  



   
JOUW TAKEN 

• Je bent conceptmatig sterk en je vertaalt de concepten naar perfecte vormgeving en 

drukklare bestanden. 

• Je denkt mee bij het bepalen van de visuele stijl van nieuwe concepten en collecties. 

• Je verzorgt de opmaak en lay-out van catalogi en prijslijsten. 

• Je kan gemakkelijk in verschillende stijlen ontwerpen. 

• Je vertaalt vlot een briefing naar een grafisch concept. 

• Je werkt een concept uit op verschillende draagvlakken. 

• Je hebt gevoel voor compositie, kleurgebruik en typografie, en levert als volbloed grafisch 

ontwerper je ontwerpen perfect drukklaar af. 

• Je bent proactief, je werkt snel en nauwkeurig waarbij strakke deadlines je niet 

afschrikken.  

• Je fotografeert zelf nieuwe producten, en bewerkt foto’s in Photoshop. 

• Je bent verantwoordelijk voor onze fotodatabase en zorgt ervoor dat deze database 

steeds volledig up-to-date is. 

• Je bezorgt onze interne en externe klanten fotomateriaal in de gevraagde 

formaten/resoluties. 

• Je staat in voor het frezen van onze mallen. 

 

VAARDIGHEDEN  

• Creatief 

• Communicatief 

• Kritisch 

• Innovatief 

• Omgaan met details  

• Kennis van video editing is een plus.  

• Flexibel 

• Stressbestendig 

 

ATTITUDES 

• Samenwerken 

• Betrokkenheid 

• Inlevingsvermogen 

• Punctueel 

• Initiatiefnemer 

  



   
PROFIEL 

Bij voorkeur heb je een diploma binnen marketing, communicatie of graphic design. Heb je deze 

niet op zak? Geen probleem, want ook met relevante ervaring kan je in aanmerking komen voor 

deze job  

• Visuele vormgeving, typografie en branding maken jouw dag 

• Je hebt een vlotte kennis van PhotoShop, InDesign en Illustrator. 

• Je bent vlot in Nederlands en Engels, een mondje Frans is mooi meegenomen. 

• Zowel technisch als grafisch sterk  

• Deadlines zorgen ervoor dat je het beste van jezelf geeft. 

• Je bent een teamplayer met een positieve mindset. 

• Je bent vindingrijk en denkt oplossings- en klantgericht. 

• 3D kennis is een pluspunt. Of je bent bereid dit aan te leren. 

• Je hebt een passie voor fotografie en voeding. 

 

WIJ BIEDEN JOU 

• Een uitdagende functie met veel variatie binnen een gevestigde speler 

• Dynamische werksfeer  

• Een organisatie die veel belang hecht aan zijn werknemers en hun ideeën. 

• Omgeving waar initiatief nemen en innovatieve ideeën worden aangemoedigd  

• Een vast contract en een motiverend salarispakket 

• Letterlijk en figuurlijk heerlijke opdrachten 

 

 

Plaats tewerkstelling: 7700 Moeskroen 

 

Interesse voor deze vacature?  

Stuur dan nu uw CV naar hr@leman.be 

mailto:hr@leman.be

