WIJ ZOEKEN EEN VORMGEVER
MET MARKETING SKILLS

KGS DIAMOND produceert en distribueert diamantgereedschappen voor industriële toepassingen. Een internationaal
bedrijf met vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië. De Nederlandse vestiging waar jij komt te werken ligt op
een mooie locatie dicht bij de haven en het centrum van Elburg. KGS is een familiebedrijf met een informele
werksfeer waar veel ruimte wordt geboden voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Zie jij jezelf werken op de marketingafdeling van een internationaal bedrijf met een mix van jonge en
ervaren collega’s op verschillende werkgebieden en met diverse culturen? Dan wordt KGS DIAMOND
wellicht jouw nieuwe werkplek!

JOUW WERKZAAMHEDEN
Je gaat veel werken in de Adobe programma’s
InDesign, Illustrator en Photoshop. Hierin maak je
documenten, promoties en catalogi passend binnen
de huidige huisstijl. Er is ruimte voor eigen creatieve
inbreng en ideeën. Verder zorg jij voor het druk-klaar
maken van o.a. verpakking-artwork en catalogi.
Daarnaast gaat fotograferen ook een onderdeel van
jouw takenpakket worden. Ervaring met fotografie
is geen must, wij vinden het vooral belangrijk dat jij
affiniteit hebt met fotografie en de motivatie om deze
vaardigheid verder te ontwikkelen.
Naast deze taken ondersteun jij jouw marketing- en
salescollega’s met het uitvoeren van marketingactiviteiten. Dit houdt in; meedenken over de inhoud
van de documenten, in de praktijk brengen van de
gemaakte documenten en in de toekomst helpen met
het onderhoud van de website. In deze functie is de
ruimte om je verder te ontwikkelen richting marketing
en communicatie.
WIJ ZOEKEN JE ALS,
• Je een opleiding hebt in de richting van grafische
vormgeving / media & vormgeving (MBO)
• Je alle ins en outs van Adobe InDesign,
Illustrator en Photoshop kent
• Je affiniteit hebt met fotografie
• Je kennis in de richting van marketing /
communicatie hebt (is een pré)
• Je video’s kunt bewerken met Adobe Premiere Pro
• Je ervaring hebt met het ontwerpen van
verpakkingen en / of juist kennis hebt van werken
met de verpakkingsindustrie
• Je communicatief, creatief, proactief bent en graag
samenwerkt
• Je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst

WIJ BIEDEN JE
• Een fulltime functie (32 uur is bespreekbaar)
• Een mooi marktconform salaris, passend bij de
functie en jouw werkervaring
• Reiskosten en een goede pensioenregeling
• De mogelijkheid om aan diverse trainingen en
cursussen deel te nemen
• Een gezellige werksfeer met een actieve
personeelsvereniging die fijne etentjes en
activiteiten organiseert.
• Ruimte voor jouw creativiteit en eigen initiatief
• Een informele organisatie waar iedereen
belangrijk is!
INTERESSE
Herken jij jezelf in bovenstaande en lijkt het je wat om
jouw creativiteit en enthousiasme in te zetten voor een
internationaal georiënteerd bedrijf? Wacht dan niet en
stuur je sollicitatie brief en cv naar:
personeelszaken@kgsdiamond.com
Vragen over deze vacature? Neem contact op met
Marieka de Jong: m.dejong@kgs.swiss of
0525-683300
De sollicitatieprocedure bestaat uit:
1. Selectie van kandidaten op basis van email + CV
2. Telefonische kennismaking
3. Eerste gesprek met HR
4. Tweede gesprek met toekomstige collega’s
5. Contractvoorstel
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