
Heb jij passie voor vormgeving, oog voor detail 
en een hart voor kinderen? Wij hebben een plekje vrij!

 

GRAFISCH VORMGEVER 
met maatschappelijke betrokkenheid

M/V 24-32 uur per week
 
Wij zijn…
de Heutink Groep, 107 jaar gespecialiseerd in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen tussen  
de 0 en 18 jaar. Wij zijn op zoek naar een creatieve marketingcollega voor de volgende (bedrijfs)onderdelen:

> Heutink... voor de maatscHappij
 De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties in Nederland  

en daarbuiten, actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie. 
www.heutinkfoundation.nl

> Heutink… voor tHuis
 Op het digitale platform Heutink voor Thuis kunnen ouders en verzorgers terecht voor informatie, inspiratie,  

gratis werkbladencen leermaterialen om thuis spelenderwijs de ontwikkeling en talenten van hun kind te  
stimuleren. www.heutinkvoorthuis.nl

> Heutink… voor de leerkracHt
 Het Momento dashboard zorgt ervoor dat leerkrachten veel beter zicht hebben op de ontwikkeling en voortgang 

van de kinderen in de klas, zodat ze begeleiding op maat kunnen aanbieden. www.momento.nl

Daarnaast ga je aan de slag voor de particuliere stichting Vang je Droom, die dromen vangt van kinderen  
in de regio Twente-Salland van wie het leven er niet zo kleurrijk uitziet. (www.vangjedroom.nl)
 
Wij zoeken…
een energieke collega die zijn of haar creativiteit graag inzet om onze missie te ondersteunen: alle kinderen  
verdienen de kans om hun talenten te ontwikkelen, waar je ook opgroeit en in alle omstandigheden. Je ondersteunt 
de marketingmanager en online marketeer en bent (mede)verantwoordelijk voor:
•	het positioneren van de genoemde bedrijfsonderdelen en stichtingen en meedenken hoe we op creatieve wijze  

de naamsbekendheid kunnen laten groeien.
•	het vormgeven en drukklaar opmaken van printuitingen zoals brochures, flyers, jaarverslagen, advertenties.
•	het vormgeven en plaatsen van banners, fotoreportages en video’s op onze websites en social media kanalen.
•	het beheren van de beeldbank en het bewerken van beeldmateriaal.

Jij bent…
goed in je vak, creatief en betrokken. Je bent gecommiteerd aan de dingen die we doen en aan de organisatie en  
het team. Daarnaast ben je pro-actief, je neemt initiatief, voelt je verantwoordelijk en bent zelfstandig. Je beschikt over:
•	een relevante grafische opleiding op MBO+ niveau
•	minimaal 5 jaar relevante werkervaring
•	professionele ervaring met het werken met Adobe Creative Cloud
•	ervaring met fotografie is een pré
•	een gezonde dosis levenservaring
•	werkzaam vanuit ons hoofdkantoor in Rijssen

#Zinineennieuweuitdaging?
Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 1 november 2018 per mail naar Marieke Tonis (P&O): m.tonis@heutink.nl. 
Heb je vragen over de functie? Bel dan Maartje Schel (marketingmanager): 06-20616537.


