Howest Vacature

creatieve graphic designer
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLIN G

Dienst communicatie en PR
Howest Kortrijk, Algemene Diensten

VOLUME

100%

BAREMA

592 (B21)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

salarisschalen hoger onderwijs ATP
Openbaar
2017/172/AD/ATP/CON
15/01/2018

Contract van onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits positieve
evaluatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met meer dan 6.000 studenten en 800
medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Om het team PR & communicatie te versterken, is de hogeschool op zoek
naar een CREATIEVE GRAPHIC DESIGNER








Je verzorgt de digitale en grafische vormgeving voor offline en
online/digitale communicatie: brochures, affiches, advertenties,
flyers, signalisaties, gadgets, uitnodigingen, e-mailcampagnes, digitale
banners, infographics, beursstanden,…
Je bent een in-huis expert op het vlak van de Howest-huisstijl. Je
adviseert je collega’s, ontwerpt uitbreidingen aan de huisstijl (logo’s,
banners,…) en je ziet er op toe dat alle elementen van onze huisstijl
correct gehanteerd worden.
Je staan in nauw contact met de opleidingen en diensten en helpt hen
met het uitdenken en uitwerken van concepten waarmee zij binnen
de Microsoft-office omgeving zelf aan de slag kunnen.
Je denkt creatief mee over concepten voor marketingacties en

campagnes.

PROFIEL

Vereist diploma


Diploma bachelor Digital Design and Development (DEVINE) of
bachelor in de grafische & digitale media of bachelor in de
grafische vormgeving of bachelor in de beeldende vormgeving of
gelijkaardig

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de
gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.
Howest competentieprofiel:









Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
Je bent openminded.
Je bent een teamplayer.
Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk
engagement.
Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel
netwerk binnen Howest.
Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel








Je hebt een heel grondige kennis van grafische tools als Photoshop,
Illustrator, Indesign. Je bent op de hoogte van de laatste grafische
trends en hedendaagse lay-out (online en offline). Je kan grafische
toepassingen ook vlot vertalen naar sjablonen voor Microsoft Officepakketten (Excel, PowerPoint, Word, OneNote).
Je hebt ervaring met DTP en basiskennis van HTML en CSS; kennis van
Première en After Effects is een pluspunt.
Je voelt onze huisstijl aan als de jouwe en kan je eigen accenten
toevoegen.
Je hebt een fijn gevoel voor design en denkt in pixels, centimeters,
seconden en beelden. Vormgeving, typografie en esthetiek zijn je
ding.
Je denkt in functie van het doel, je bent flexibel en respecteert
deadlines, werkt georganiseerd en zelfstandig. Je bent zelfkritisch en
nauwkeurig en laat m.a.w. niets vertrekken zonder het nog eens
grondig te hebben nagekeken.







ERVARING

AANBOD

Je bent een creatieve duizendpoot, die proactief te werk gaat en open
communiceert. Je denkt graag out-of-the-box en houdt van
uitdagingen.
Je bent een teamplayer en vindt het fijn in je collega’s een klankbord
te vinden.
je kan je inleven in de leefwereld van de belangrijkste stakeholders
van Howest (18-jarigen, leerkrachten, ouders, bedrijven).
Je volgt de trends in het vakgebied op de voet.

Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen
voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers
maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte
werkomgeving aan.

MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kim De Gruyter – medewerker dienst communicatie en PR
kim.de.gruyter@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via
http://ses.howest.be en dit ten laatste op 15/01/2018 . Je registreert je met
een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief,
portfolio en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet
je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV, motivatiebrief en
portfolio. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een
selectiegesprek. Kandidaten zullen er een presentatieopdracht moeten

voorstellen.

www.howest.be

