Leer de organisatie kennen:
Onze organisatie is helemaal thuis in de wereld van standenbouw, events en interiors. We realiseren
creatieve wauw!-projecten voor veel vooraanstaande klanten en bezorgen hen een sterkere merkbeleving,
maar steeds met een eigen unieke Frameworks-touch. We werken hard, maar er heerst ook een no-nonsense
werksfeer die jou alle ruimte geeft om snel stappen te zetten en door te groeien. Ons gespecialiseerd team
bestaat uit gedreven, creatieve, ambitieuze en bovenal getalenteerde professionals in verschillende disciplines.
Het takenpakket van een Sketchup & Graphic Designer bestaat uit:
3D
• Je bouwt mee aan het Frameworks online Warehouse
• Je ontwerpt doordachte beursstanden, decors, displays,…
• Je vertaalt ruwe schetsen naar kwaliteitsvolle renders (SU Podium)
• Je maakt slimme bouwplannen op (Sketchup Layout)
2D
• Je vertaalt, via templates, de graphics van de klant naar het 3D-ontwerp
• je creëert in samenspraak met de klant de juiste visuals, teksten, …“look”
• je verzorgt de prepress (maakt alles klaar voor printen en plotten)
Video
• je vertaalt, via templates, de (losse) content van de klant naar mooie video’s
• je creëert in samenspraak met de klant de juiste animaties, presentaties, video’s
• je verzorgt de editing (rendering, mapping,…)
Het profiel van de ideale Sketchup & Graphic Designer / Jouw kwaliteiten:
• Je hebt (natuurlijk!) een zeer goede kennis van Sketchup
• Kennis van Illustrator en Photoshop is ook een must
• Je kennis van AfterEffects / Premiere,…staat op punt
• Je beschikt over de nodige maturiteit om zelfstandig te werken en bent tegelijk
een teamplayer die graag kennis deelt met je collega’s.
ONS AANBOD / De voordelen / Deze benefits bieden wij jou aan:
• Je komt terecht in de persoonsgerichte bedrijfscultuur van Frameworks, een bedrijf met mooie
referenties in een uitdagende groeimarkt.
• Je werkt samen met een multidisciplinair team van leuke experts
• Je krijgt een grote verantwoordelijkheid en tevens de opportuniteit om je talenten verder te ontplooien.
• Je werkplek straalt licht en ruimte uit, is modern en flexibel.
• Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, en een goed salaris
• De perfecte werk-privébalans
Klinkt goed?
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaand profiel? Frameworks ziet graag jouw sollicitatie tegemoet !
Solliciteer via sales@frameworks.be op de vacature van Sketchup & Graphic Designer.

