
DESIGNER
Amsterdam - Design & Marketingteam

OVER ONS

WIJCK. is een snelgroeiend, Amsterdams interieurmerk met grote liefde voor de stad. Sinds 2017 
tekenen wij strakke lijntekeningen van wijken, steden en gebouwen en omvat onze collectie 
inmiddels meer dan 5.000 verschillende prints en stads gebonden producten. De afgelopen
5 jaar is WIJCK. uitgegroeid tot een toonaangevend interieurmerk waarbij ‘s werelds bekendste 
steden de basis vormen voor onze producten. Naast de iconische lijntekeningen hebben we 
inmiddels ook een prachtige geur- en zelfs een kitchenware collectie. Onze producten kun je 
inmiddels terugvinden bij ruim 500 retailers en bijzonder plekken binnen en buiten Europa. Om 
onze groei door te zetten in Nederland, Europa en ver daar buiten zijn wij op zoek naar een 
Salesmanager die ons Salesteam komt versterken. Wil jij bijdragen aan deze groei en ben jij toe 
aan de volgende stap in jouw carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

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:  

•    Je bent samen met het design- en marketingteam verantwoordelijk voor het bedenken 
•    en creëeren van nieuwe producten;
•    Je bent verantwoordelijk voor het DTP-werk van alle printuitingen zoals het collectie
•    book, flyers, verpakkingen, merchandise en POS-materiaal voor retailers en beurzen;
•    Je maakt nieuwsbrieven op in samenwerking met de marketingmanager
•    Je denkt mee over nieuwe marketingacties en de visuele uitwerking hiervan;
•    Je gaat mee naar collectieshoots en zorgt voor de uiteindelijk beeldbewerking van de 
•    product- en lifestylebeelden;
•    Je maakt beelden op voor onze social mediakanalen;
•    Je spot nieuwe trends en weet deze om te vormen tot potentieel WIJCK. product;

FUNCTIE EISEN

•    Minimaal 1-3 jaar werkervaring;
•    Je hebt een Design opleiding afgerond en beschikt over uitstekende ADOBE skills;
•    Je hebt a�initeit met de interieurbranche;
•    Creatief, energiek en nieuwsgierig ingesteld;
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
•    Beschikbaar voor 40-uur per week;

WAT BIEDEN WIJ JOU

•    Werken bij een snelgroeiend interieurmerk;
•    Salarisindicatie 2.500-3.000 (o.b.v. en afhankelijk van ervaring) 
•    Mogelijkheid om deels op afstand te werken;
•    Reiskostenvergoeding.
•    25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime).
•    Vrij met je verjaardag.
•    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) naar the 
next level te brengen? 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


