excellence in sales promotion

Fashion / Beauty Accessories Designer (40u) te Amsterdam
XL LUXE / XLCONCEPT is op zoek naar een visual fashion accessories designer. De design afdeling heeft
per direct een fulltime positie beschikbaar voor een enthousiaste designer.

Wie we zijn

XL LUXE / XLCONCEPT (xlconcept.eu) is al ruim 25 jaar een toonaangevende Europese aanbieder van premium
producten en give-aways voor nationale- en internationale bedrijven. We zijn een creatief bedrijf met een platte,
informele en open cultuur. Ons kantoor in Amsterdam bestaat uit ca. 45 collega’s.
Wij bieden een dynamische en professionele werkomgeving in ons hoofdkantoor te Amsterdam met marktconforme arbeidsvoorwaarden. In deze functie, maak je onderdeel uit van ons design team, bestaande uit 5 personen.
Waarin je voornamelijk verantwoordelijk zult zijn voor de LUXE kant, met klanten als Sephora, Coty, L’oreal etc.

Wie we zoeken

Een enthousiast creatief persoon die up to date is van de huidige trends in materialen en producten. Je bent
een doortastende en energieke persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in een team kan werken in een dynamische werkomgeving. Je bent nauwkeurig en je durft en wilt onze accountmanagers regelmatig verrassen, je vindt
deadlines een uitdaging en hebt ervaring met korte doorlooptijden (onze design afdeling kent namelijk een pittig
werktempo).

Hoofdtaken
•
•
•
•
•
•
•
•

Signaleren van trends en deze 2 maal per jaar te bundelen in ons “Trend Forecast” boek.
Trends waarnemen en in teamverband vertalen naar commerciële producten.
Maken van klantgerichte moodboards met product voorstellen voor het nieuwe seizoen.
Sourcen van nieuwe (sustainable) materialen.
Vormgeving van presentaties/product voorstellen voor de klant.
Onderhouden van ons eigen social media kanaal (Instagram)
Graphic design, het maken van artworks en patronen voor op producten
Werkt ideeën uit tot een functionele werktekening en levert een actieve bijdrage aan productontwikkeling.

Het profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau (2-5 jaar werkervaring in een soort gelijke functie);
Relevante creatieve mode/grafische opleiding;
Uitstekende beheersing van Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Adobe Indesign;
Gevoel voor lifestyle, kleur, materiaal en trends;
Creatief & zelfstandig;
Verantwoordelijk & nauwkeurig;
Flexibele instelling, geen 9-tot-5 mentaliteit;
Teamplayer;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Textielkennis is een pré;
3D is een pré;
Goede kennis van social media is een pré;
Hands-on mentaliteit.

Herken jij jezelf in ons profiel?

Stuur dan je CV, portfolio en bondige motivatiebrief naar Joris Albers joris.albers@xlconcept.eu

