Vacature
Front-end Webdesigner
Over Catapult
Catapult werkt voor institutionele, culturele en industriële klanten in diverse media: boeken,
tijdschriften, affiches, identiteiten, websites, tentoonstelling ontwerp en bewegwijzering.
Hun werk heeft een sterke conceptuele en typografische basis. Regelmatig werkt Catapult samen
met freelance-ontwerpers, illustratoren, fotografen en programmeurs.
Jobomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, opmaken en uitwerken van diverse webdesign
opdrachten. Achterliggende technische kennis is hierbij noodzakelijk om tot de vernieuwende en
grensverleggende ontwerpen te komen waar wij naar streven. Je werkt samen met ons, een klein
team van grafisch ontwerpers en een back-end developer. Bekijk het portfolio op onze website
(www.catapult.be) om een beeld te krijgen van ons werk en de klanten waar wij ons voor inzetten.
Heb je interesse om in onze studio een plek te krijgen en met ons samen te werken dan maken we
graag een afspraak voor een gesprek.
We verwachten van je dat je…
— Een passie hebt voor internet en vormgeving
— Communicatief vaardig bent
— Gestructureerd en zelfstandig kan werken
— Grondige kennis hebt van HTML5, CSS3 en Javascript
— Responsive development voor jou basiskennis is
— Voldoende begrijpt van PHP, MySQL en SEO om jouw templates te bespreken met een
programmeur
Wat je van ons kunt verwachten…
— Een functie waarin je -in een horizontale structuur- samenwerkt met grafisch ontwerpers en een
programmeur
— Voortdurend contact met collega’s, opdrachtgevers en leveranciers
— Een werkomgeving waar je jezelf kunt ontwikkelen omdat er actief met je ideeën en inbreng wordt
omgegaan
— Een plek waar je zelfstandig kunt werken en zelf beslissingen kunt nemen
Heb je een uitzonderlijk oog voor design en detail? Ben je creatief van geest en een krak in het sterk
gegroeide aanbod van front-end-technologieën en frameworks? Dan ontvangen we je graag voor een
gesprek. Stuur je cv en wat links van sites die je maakte (of waaraan je meewerkte) per e-mail naar
anton@catapult.be. We kijken er alvast naar uit!
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