Vacature
Grafisch vormgever / webdesigner (24-34 uur)
Knap-IT is een jong en dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met uiteenlopende IT-gerelateerde
werkzaamheden. Denk hierbij aan computerreparatie of -onderhoud, het realiseren van professionele
WiFi-netwerken, het beheren van bedrijfsnetwerken of het ondersteunen van online activiteiten.
Functieomschrijving
Als webdesigner maak je onderdeel uit van een klein, gedreven team en ben je hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor de vormgeving en uitwerking van websites en webwinkels. Daarnaast maak je
logo’s, huisstijlen en advertenties voor klanten. Voor Knap-IT ontwikkel je de huisstijl en websites
verder uit en doet onderzoek naar potentiële verbeteringen. Je bent creatief, vernieuwend en voelt je
niet ongemakkelijk in een nog niet volledig afgebakende (werk)omgeving. Je bent ondernemend en
hebt feeling met het onderhouden van klantcontacten. Je kunt zelf de voorwaarden creëren waarin je
optimaal functioneert.
Op gebied van webdesign is kennis van CSS en HTML gewenst. Ben je nog geen pro, maar wel
bekend met de basis? Dat is positief. Wij willen je graag helpen je verder te ontwikkelen. Als je ergens
niet uitkomt, dan kan een collega je helpen.
Hoe ziet je werkplek er uit?
Je werkt met een Apple iMac 27 inch 5K Retina, die we speciaal voor de vormgever in spé hebben
aangeschaft. Werk je liever met een Windows PC, dat mag natuurlijk ook. Wij hebben alle benodigde
grafische software op de computer geïnstalleerd. Het kantoor bevindt zich naast de Knap-winkel en
Knap-reparatieafdeling, je kan dus altijd even bij je collega’s buurten.
Functie-eisen







Je hebt een relevante afgeronde grafische en/of multimedia design opleiding op minimaal
MBO-niveau.
Je bent creatief, flexibel, nauwkeurig en communicatief vaardig, zowel schriftelijk als verbaal.
Je hebt ervaring met de pakketten van Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) en Open
Source CMS-systemen, zoals Wordpress, Joomla en OpenCart.
Je hebt kennis van CSS en HTML en bent bereid jouw kennis uit te breiden.
Kennis en ervaring in marketing is een pré.
Incidenteel bezoek je klanten op locatie. Een rijbewijs B is dus gewenst.

Interesse?
Wij bieden een leuke baan waar je werkt met jonge gemotiveerde collega's binnen een groeiende,
dynamische onderneming. Binnen Knap-IT heb je eigen verantwoordelijkheid en staat eigen inbreng
hoog in het vaandel. Wij bieden een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij zoeken geen ZZP’ers voor een (tijdelijke) samenwerking. Bovendien wordt acquisitie naar
aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.
Stuur je C.V. en een motivatie vóór maandag 14 januari 2017 naar solliciteren@knap-it.com. De
contactpersoon is Frank van Driel.

