
VACATURE:
CREATIVE DISPLAY DESIGNER (m/v)

Heb je interesse in product design?  
Ontwerpen in verscheidene materialen als metaal, hout, kunststof,… ?  
Zou je de realisaties van je eigen ontwerpen tijdens het winkelen willen bewonderen? 
 
Eurodisplay, een Belgisch bedrijf, is sinds 1993 een belangrijke speler in de markt van Point 
of Sales toepassingen. Voor onze internationale klanten ontwerpen/produceren wij  
toonbankdisplays, vloerdisplays, schapopstellingen en Shop-in-Shop concepten.  
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een creative display designer. 
 
Onze klanten zijn internationale merkfabrikanten in branches zoals Cosmetics, 
Consumer electronics, Pharmacy, Automotive, Food & non Food, DIY, Sports, Fashion, 
Home & Living, Jewelry, enz…. De door ons vervaardigde displays worden nationaal of 
internationaal verspreid. Ons salesteam opereert vanuit de Benelux en Duitsland, maar 
bedient klanten in heel Europa. 
 
Voorstelling van Eurodisplay vind je op www.eurodisplaygroup.com 
 
TAAKOMSCHRIJVING : 
 
Als Creative Display Designer ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 
 

Het ontwerpen van displays en POS materiaal binnen een briefing en 
vooropgesteld budget. 
De verscheidenheid is hier zeer breed. Dit kan gaan van permanente 
oplossingen (metaal, kunststof, plaatmateriaal,…) tot kartonnen displays 
voor actiematige doeleinden. Ecologische (sustainable) displays worden 
ontworpen uit louter multiplex.
Meedenken en brainstormen in teamverband over de meest 
uiteenlopende projecten (van kleine toonbankdisplays tot en met grote 
shop-in-shop projecten) 
Jouw leuke ontwerpideeën visualiseren dmv handschetsen op papier, 
maar ook via WACOM.
Ontwerpen modelleren in het CAD-pakket SOLIDWORKS.  
Het verifiëren van de technische haalbaarheid van jouw ontwerp in 
teamverband. 
De mooiste settings en materiaalvisualisaties uitzoeken bij het renderen van 
jouw ontwerpen in Cinema 4D. 
Opmaken van duidelijke en zichzelf-verkopende presentaties in Indesign. 
Overleggen met de Engineer tijdens het technisch uitwerken van jouw 
project. 
 
 

Je werkt in een creatief team onder leiding van een Creative Director. Tevens werk je 
nauw samen met de afdelingen Sales en Project Management om de nodige informatie 
te ontvangen en te geven. Met onze Poolse afdeling Engineering communiceer je 
dagelijks in het Engels. Indien het zich voordoet en samen met accountmanagers, ben je 
in staat om je concepten/ontwerpen voor te stellen aan grote merkfabrikanten. 

JOUW SPECIFICATIES 
 
Je bent een professional met sterk gevoel voor kleur, vormgeving en technische affiniteit. 
Je hebt een goed zicht op de verhouding tussen maakbaarheid en kostprijzen. 
Daarnaast is het belangrijk dat je goed bent in planmatig en gestructureerd werken. 
 
 Wij verwachten dat je jezelf helemaal herkent in volgende competenties : 
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Goede verbale communicatievaardigheid 
Teamplayer 
Goed analytisch vermogen 
Stressbestendig en overzicht behoudend 
 

Pluspunten zijn: 
Ervaring in de POS-branche 
Kennis van sensortechnologie en interactieve multimedia. 
Ervaring in en affiniteit met Grafisch Ontwerp 
 

Andere vereisten: 
Studies   : Master productontwikkeling of gelijkaardig in ervaring. 
Talen    : Nederlands (zeer goed), Engels (goed). 
Kennis    : Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign 

  Solidworks of gelijkaardig parametrisch CAD-pakket
  Cinema 4D of gelijkaardig renderpakket 

Werkervaring  : Minstens 3 jaar werkervaring in soortgelijk werk 
 
WIJ BIEDEN U : 

Vast arbeidscontract met aantrekkelijk salaris pakket. 
Voltijdse werkregeling, 40 uur/week (12 extra ADV dagen) 
Aangename werksfeer en stabiele toekomstmogelijkheden
Innovatieve en dynamische sector met veel opportuniteiten. 
 

ADRES VAN TEWERKSTELLING : 
Eurodisplay nv 
Korte Braamstraat 37 2900 
Schoten/Antwerpen 
 
IS UW INTERESSE GEWEKT, DAN KAN U SOLLICITEREN : 
Per mail naar careers@eurodisplaygroup.com . U vermeldt de referentie ‘Creative 
Display designer’.  
Wij nemen spoedig per mail of telefonisch contact met U op. 
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