
DESIGNER
Amsterdam - Nederland - Design department

OVER ONS

De afgelopen 4 jaar is WIJCK. uitgegroeid tot een toonaangevend interieurmerk waarbij 
‘s werelds bekendste steden de basis vormen voor onze producten. Van prachtige ingelijste 
lijntekening tot geurkaarsen, Notebooks en tafelboeken, WIJCK. maakt producten die je terug 
doen denken aan jouw favoriete steden en bijzonder momenten. Onze producten kun je inmid-
dels terugvinden in ruim 400 winkels in Europa en natuurlijk via onze eigen website: 
www.wijck.com. Met veel ambitie en passie zijn wij continu op zoek naar nieuwe producten en 
breiden we ons merk en netwerk verder uit naar de rest van de wereld!  

DE FUNCTIE

Goede smaak voor interieur en minimalistisch design met een stedelijk karakter is de basis voor 
al onze designs. Als Designer zal deze basis de leidraad zijn van jouw werkzaamheden en zorg jij 
samen met het team van designers en marketing collega’s dat de huidige producten van WIJCK. 
worden uitgebreid en er nieuwe producten worden gecreëerd. Van nieuw Kitchenware product 
tot het uitbreiden van onze prachtige collectie aan prints en van eerste schets tot product-
lancering, je zult een belangrijke rol spelen in het hele proces van creatie tot realisering.     

Daarnaast ondersteun je het marketingteam met alles wat met onze Branding en PR te maken 
hee�. Van het bewerken van onze eigen geschoten foto’s tot het zorgen van perfect beeldmate-
riaal voor onze website, blog en social media. Alles om onze internationale reis visueel te 
maken!   

FUNCTIE EISEN

•    Minimaal 1 jaar werkervaring; 
•    Afgeronde Design opleiding en uitstekende ADOBE skills;
•    A�initeit met de interieurbranche;
•    Creatief en nieuwsgierig ingesteld;
•    Resultaatgericht, proactief en zelfstandig;
•    Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels;
•    Beschikbaar voor minimaal 32-uur per week;

WAT BIEDEN WIJ JOU

•    Werken bij een snelgroeiend interieurmerk 
•    Werken op 1 van de mooiste locatie van Amsterdam; 
•    Reiskostenvergoeding. 
•    25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime). 
•    Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen.
•    Vers fruit, ko�¬ie, thee, fris en een fantastische lunch; 
•    Leuke borrels en activiteiten; 
•    Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team; 
•    Kans op (persoonlijke) groei en impact op de toekomst van ons jonge en ambitieuze bedrijf.

GEÏNTERESSEERD?

Herken jij jezelf in de vacature van Designer en heb je de ambitie om WIJCK. (en jezelf) verde te 
laten groeien? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan door je CV en motivatie te 
sturen naar Rutger Diemel: rutger@wijck.com / +31(0)20 348 48 73


