


Start je volgende avontuur bij Dekkers >>

Waarom wil je bij Dekkers International werken?

Je gaat werken bij een van de marktleiders op het gebied van strategische merkbeleving. Wij nemen
verantwoordelijkheid, grijpen kansen, zijn open en betrokken naar elkaar en naar onze
opdrachtgevers. What you see is what you get!

Voor onze internationale klanten zoals Heineken, Red Bull, Google en Jägermeister is het jouw
missie om Dekkers te helpen te groeien door ons creatief te laten bloeien. Jij stimuleert onze
prospects en partners met je vernieuwende ideeën en enthousiasme.

Als onze creatieve director ben jij de spil binnen het design team. Jij bent een kampioen in het
bedenken van originele concepten en je bent een coach die energie krijgt van het uitdagen van je
team. Jij vertaalt moeiteloos briefings en strategieën naar concepten voor sterke merken. Jij inspireert,
geeft begeleiding en stimuleert conceptuele denkprocessen.

Ben jij klaar om impactvolle designs te ontwikkelen en Dekkers van creativiteit te laten barsten?
Jij gaat:

● Jij adviseert als het gaat om het implementeren van creatieve processen, benodigde software
en designs.

● Het proces overzien van het visualiseren van concepten tot het begeleiden naar kwalitatief
hoogstaande resultaten en oplossingen.

● Co-creatie stimuleren met onze klanten en prospects zowel aan tafel als achter de schermen
om zo de commerciële slagvaardigheid te vergroten.

● Begeleiden van de design afdeling. Jij zorgt ervoor dat onze designers het beste uit zichzelf
kunnen halen. Je herkent individuele talenten en weet dit te stimuleren.

● Brainstorm sessies begeleiden met inspiratie en voorbeelden. Je stimuleert omdenken en kijkt
net wat anders tegen zaken aan.

● Verantwoordelijkheid nemen voor de creatieve vertaling van de wensen van onze klanten en
prospects.

● Sturing en richting geven op zowel strategisch en tactisch niveau en dit terugkoppelen aan
het MT.

● Pro actieve innovaties ontwikkelen en aandragen. Hiervoor werk je nauw samen met onze
R&D afdeling.

Jij bent en/of hebt:

● Barst van de ideeën en energie. Je bent een enthousiaste inspirator.
● Een commerciële inslag en bent op de hoogte van wat er speelt in de markt.
● Een empathische, oprechte bruggenbouwer.
● Ervaring en senioriteit maar voelt je comfortabel in een platte organisatie.
● Iemand die knopen doorhakt en beslissingen neemt met daarbij de klant als prioriteit.
● Je bent communicatief vaardig en je raakt de juiste snaar, intern en extern.



● Een netwerk binnen de creatieve sector en bent op de hoogte van de trends en
ontwikkelingen.

● Een afgeronde HBO/WO opleiding.
● Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
● Kennis van, en ervaring met 3D tekenprogramma’s (3DMax, Adobe pakketten).
● Comfortabel in een internationale omgeving en beheerst de Engelse taal (C1)

Wat bieden wij jou?

Veel ruimte om jezelf op persoonlijk vlak en professioneel te ontwikkelen.

Een modern en groene werkplek nabij het centrum van Eindhoven (Inclusief kantoorhond Charlie).

Een marktconform salaris voor met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Work hard / Play hard mentaliteit.

Een jong en dynamisch team om mee samen te werken.

Met enige regelmaat gezellige, gezamenlijke activiteiten.

Wij weten zeker dat dit je interesse heeft gewekt!

Stuur je motivatie daarom (inclusief portfolio, indien van toepassing) naar:

Willeke Muno - careers@dekkersinternational.com

mailto:careers@dekkersinternational.com

