
VACATURE 

Grafisch vormgever 
Voltijds, bepaalde duur tot 22 december 2017 

 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om 
gezond te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare 
projecten. Je kent ons misschien wel van de voedings- en bewegingsdriehoek die we 
onlangs lanceerden. Om nog meer te stralen zijn we op zoek naar een grafisch 
vormgever. Zin om ons communicatieteam te versterken met je designkunsten? Check 
onze organisatie op www.gezondleven.be.  

Je functie 

• Je ondersteunt het communicatieteam met je wereldberoemd grafisch talent. 
• Je maakt originele ontwerpen (online + print) binnen een bepaalde huisstijl.  
• Je levert foutloze drukklare bestanden af. 
• Je hebt een sterk gevoel voor typografie, bedenkt graag mee concepten en hebt 

oog voor detail. 
• Je bent creatief en houdt rekening met het publiek waarvoor je ontwerpt. 

Je profiel 

• Je hebt een bachelor grafisch vormgever of communicatiediploma (met nadruk 
op grafische skills).  

• Op zoek naar je eerste job? Geen probleem. Een eerste werkervaring is wel een 
pluspunt.  

• Je ademt Indesign, Photoshop en Illustrator (en andere programma’s binnen de 
Adobe Creative Suite). 

• Kennis van HTML, CSS, CMS- & nieuwsbriefsystemen is mooi meegenomen. 
• Je kan ook animatiefilmpjes maken? Extra punten! 
• Concepten uit je mouw schudden is voor jou pure fun. 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld. 
• Je kan goed met deadlines overweg en hebt een kritische blik. 
• Je kiest voor een gezonde levensstijl. 

 

 

http://www.gezondleven.be/


Wij bieden je 

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met 
maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het 
expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen. 

• Een prettige en vlotte werksfeer en open bedrijfscultuur. 
• Een gedreven team met een klein hoekje af. 
• Een voltijdse job van bepaalde duur tot 22 december 2017 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-

werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren en 
uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.  

Interesse? 

Stuur tegen 24 oktober 2017 je sollicitatiebrief met cv als 1 document in pdf-formaat 
ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met referte 
‘GV’. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 30 oktober 2017. 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij riet.evers@gezondleven.be - 
02 422 49 41.  
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