
 

 
 

 
 
 
 

VACATURE :  

DISPLAY PRODUCT DESIGNER (m/v) 
 

 

Eurodisplay is een familiaal bedrijf welke zich reeds meer dan 20 jaar toelegt op het creatief 

ontwerpen, technisch ontwikkelen en produceren van Point-of-Sales presentaties voor 

merkfabrikanten. Dit vertaalt zich in displays, schapoplossingen, shop-in-shops en interactieve  

POS. 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 en internationaal verspreid. 

Wij zijn Europees aktief met verkoopskantoren in België, Nederland, Duitsland en Noorwegen. 

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Display Product Designer. 

 
Voorstelling van Eurodisplay vind je op www.eurodisplaygroup.com 

 
TAAKOMSCHRIJVING : 

 

Als Display Product Designer ben je werkzaam in de inspirerende wereld van de Point-

of-Sales markt. Onder leiding van de Creative manager ontwerp je permanente en 

semi-permanente displays binnen een briefing en vooropgesteld budget. 

In een projectteam, samen met de Account Manager, Project manager en Engineer 

sta je in voor de ontwerptechnische begeleiding. Vanuit een kritische en 

onderzoekende houding kan je als geen ander ontwerpoplossingen creëren voor elk 

uitdagende designvraagstuk.  

Bij Eurodisplay kan je jouw artistieke en creatieve skills ten volle combineren met de 

technische affiniteit en innovatieve ontwerptoepassingen. 

Je volgt de trends in de POS markt en je scherpt je klantgerichte 

designvaardigheden aan door  de sales te ondersteunen bij klantenbezoeken. 

 

 

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 : 

 Goede verbale communicatievaardigheden 

 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 

 

 

 

http://www.eurodisplaygroup.com/


 

Andere vereisten: 

Studies  :  Master productontwikkeling of gelijkaardig in ervaring. 

Talen  :  Nederlands (zeer goed), Engels (goed). 

Kennis  :  - Solidworks of gelijkaardig parametrisch CAD-pakket 

- Cinema 4D of gelijkaardig renderpakket 

- Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign 

- schetsvaardigheden (Wacom) 

     
 

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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