
Wij zijn op zoek naar een ontwerper! Ben je creatief, kun je ideeën vertalen naar 
communicatie, en vind je het leuk om aan verschillende projecten tegelijk te werken? 
Dan is TrendsActive op zoek naar jou. 

Wij zijn 
Een strategisch en creatief bureau, gevestigd in het centrum van Utrecht. TrendsActive 
ontwikkelt marketing communicatie en nieuwe producten en diensten op basis van 
sociaal cultureel onderzoek (trends). Dit doen we met een klein en ervaren team van 
strategen, onderzoekers en creatieven voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers – 
van grote internationale merken tot start-ups. 

Jij bent  
Een creatieve denker die het leuk vindt om product en marketing ideeën te vertalen naar 
zowel offline- als onlinecommunicatie. Daarnaast vind je het leuk om onze presentaties 
en rapporten te voorzien van inspirerende en kwalitatieve visuele identiteit. Je bent op 
de hoogte van de laatste technische en designontwikkelingen. Je wilt je graag verdiepen 
in de wensen en uitdagingen van de opdrachtgevers. Je bent enthousiast en leergierig. Je 
neemt graag initiatief en zit nooit stil. 

Je hebt een hbo werk- en denkniveau en maximaal drie jaar werkervaring bij een 
ontwerp- of reclamebureau of als zelfstandige. Je bent zeer bedreven in het werken met 
Photoshop, Illustrator, Indesign en Keynote. Ervaring met Wordpress en Mailchimp is 
een pre. 

Je omschrijft je zelf als
• Creatief: je denkt in concepten, beeld en communicatie 
• Communicatief en sociaal sterk: je werkt graag in een team en met klanten
• Ambitieus: je wilt jezelf ontwikkelen 
• Flexibel: je werkt graag aan verschillende opdrachten en draait je hand niet om voor 

ad hoc klussen 

TrendsActive biedt een
• Creatieve, dynamische en informele werkomgeving met enthousiaste collega’s 
• Marktconform salaris 
• Contract voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging  

Stuur je motivatie, portfolio en cv per e-mail vóór 17 september naar René Maas - rene@
trendsactive.com - onder vermelding van ‘sollicitatie junior designer’. 

JUNIOR DESIGNER (32 uur)

0 – 3 jaar werkervaring
per 1 oktober 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


