
	
VISUALISER/ VORMGEVER (fulltime) 
 
OVER LINK.  
Link Business Creatives bedenkt activerende concepten die daadwerkelijk bijdragen aan de 
commerciële doelstellingen van opdrachtgevers. Daarvoor brengen we merken samen, 
verbinden we mensen met producten en diensten of koppelen we bedrijven aan nieuwe 
thema’s. Op die manier ontstaan er unieke, aantrekkelijke en aanstekelijke samenwerkingen 
die keer op keer zeer succesvol blijken. 
 
Al sinds 1991 werken we voor grote nationale en internationale A-merken in de FMCG sector, 
voor zowel fabrikanten en retailers.  Onze klanten zijn sterk vertegenwoordigd in de volgende 
branches: food, beauty, persoonlijke- en huishoudelijke verzorging.  
Bij Link werken we als een team samen om slimme ideeën tot in perfectie uit te voeren. En 
het gaat goed, dus we kunnen wel wat versterking gebruiken! 
 
JOUW ROL 
Als VISUALISER/VORMGEVER werk je aan het visualiseren, vormgeven en opmaken van 
concepten. Je maakt concepten visueel presentabel, waarbij je intern zowel zelfstandig- als 
nauw samenwerkt met de andere creatieven, de creative directie en het account team.   
 
TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Concepten visualiseren, vormgeven en doorvertalen naar diverse print & online 
middelen; 

• Creatieve concepten “rond maken en verder trekken”; 
• Pixel perfect uitingen vormgeven; 
• Volgen en signaleren van relevante ontwikkelingen op vakgebied, ook bij concurrenten 

en in de doelgroepen. 
 
PROFIEL 

• In bezit van portfolio waaruit je talent en kunde blijkt; 
• Perfecte beheersing van Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign; 
• Ervaring met 3D-software en videobewerking is een pré; 
• Pro-actieve houding & hoog werktempo; 
• Oog voor detail; 
• Communicatief vaardig; 
• Sociaal; 
• Glas half vol. 

 
LINK BIEDT 
Wij geloven in talent en bieden talent kans om te groeien en zich te ontwikkelen binnen een 
zeer ondernemende en creatieve organisatie. Je werkt vanuit een prachtig pand in hartje 
Utrecht in een leuk, ambitieus, jong team voor grote nationale en internationale klanten en 
A-merken. Ieder project is uniek en de diversiteit van je werkzaamheden is zeer groot.  
 
Wil jij uitmaken van een creatief en ambitieus team, plezier hebben in je werk, en heb je het 
enthousiasme en de kwaliteiten om deze rol binnen Link te vervullen? Reageer dan snel en 
stuur je CV met motivatie naar Olga Spierings, via olga@link.nl 
 
 


