Werken bij EGLO!
EGLO is een snelgroeiende producent en leverancier van consumentenverlichting en plafond
ventilatoren. Inmiddels is de EGLO groep de Europese nummer 1. Vanuit ons moderne Sales en
Distributie Centrum in Oosterhout (NB) worden op innovatieve wijze onze klanten in de Benelux,
Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en Ierland voorzien van armaturen en lichtbronnen.
Op ons kantoor aan het Innovatiepark in Oosterhout worden de marketing en sales activiteiten
voor de Nederlandse markt gecoördineerd.

Wij op zoek naar een

Allround Mediavormgever (M/V) (32-40uur)
Ben jij een mediavormgever die met passie on- en offline media uitingen ontwerpt? Kun jij productspecificaties via
vormgeving vertalen naar klantvoordelen? Ben je creatief en innovatief in je vakgebied? Heb je affiniteit met Home &
Lifestyle branche? Dan is dit jouw kans op een uitdagende baan bij EGLO.
Als medewerker in het marketingteam van EGLO Verlichting Nederland ontwikkel je het ene moment digitale content voor ecommerce klanten zoals Bol.com en Coolblue en het andere moment een actiedisplay voor een bouwmarkt of inrichting bij
een vak speciaalzaak. Voor de opmaak van een digitale nieuwsbrief, advertentie of folder draai jij je hand niet om.
Wie ben jij?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.
Je hebt een grafische opleiding afgerond.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
Fotografie en AV zijn helemaal jou ding.
Je bent flexibel, zelfstandig en oplossingsgericht.
Je weet aan verschillende projecten tegelijk te werken en weet het overzicht te bewaren.
Je hebt oog voor detail en bent kritisch.
Je kunt omgaan met feedback en gebruikt dit om jezelf verder te ontwikkelen.

Je hebt ervaring met:

•
•
•
•

De ontwikkeling van zowel online als offline marketing communicatiemiddelen.
Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere en After effects.
Productfotografie en nabewerking.
Audio Visuele producties (opname en editing).

Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•
•

Een veelzijdige full time baan (32-40 uur per week);
Een passend salaris, gebaseerd op kennis en werkervaring;
Een uitstekende pensioenregeling;
27 vakantiedagen (o.b.v. 40uur);
Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Een eigen foto- en videostudio
Een gedreven en gezellig team collega’s

Selectie procedure
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je cv, een korte motivatie en vooral je portfolio naar bas.verhoeven@eglo.com. Heb je
vragen? Bel of Whatsapp Bas op 06-14555118. Een socialmediascreening kan onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

