
Vacature
Senior Graphic Designer
Art Director

A job filled with
happy moments

� Een gevarieerde job in een financieel gezond bedrijf

� Vriendelijkheid, creativiteit en service zijn onze troeven

� Betrokken collega’s die samen met jou willen groeien

www.ava.be
@AVAmoment

AVA groeit en jij zoekt een leuke job, dan zitten we al meteen op hetzelfde spoor. 
Werken bij AVA, dat is dagelijks een portie positieve vibes voor de klanten, voor je collega’s, voor de producten 
en voor jezelf. Ieder moment is uniek en vraagt jouw kennis en creativiteit. Denk maar aan een communie, een 
geboorte, een huwelijk, een mooie feesttafel of zelfs een bureau inrichten. Elk moment nog mooier maken, 
dat is waar het om draait. Groei samen met AVA en start een avontuur boordevol afwisseling, want ook de 
dagen bij AVA zijn uniek.

� Wat je gaat doen

� Pluspunten scoren

Vacature: Senior Graphic Designer - Art Director 

• Eerst en vooral, jouw creativiteit ten volle benutten.
• Briefings en opdrachten vertalen in creatieve uitingen binnen de huisstijl van AVA. De huisstijlgids is je bijbel.
• Je zoekt de perfecte match tussen tekst en beeld.
• Na een strategische briefing vind je een concept dat werkt voor alle dragers, on- en offline. 
• Uiteraard mag je zelf ook ontwerpen, er is genoeg ruimte om je creatief uit te leven. Hiervoor gebruik je   
 InDesign, Photoshop, Illustrator en andere creatieve programma’s.
• Je neemt de lead onder de ontwerpers en werkt mee tot alle creaties die wow-factor hebben. Je houdt de   
 prio’s en het doel goed in het oog. 
• Je werkt samen met andere collega’s voor magazines, e-mails en de website. 
• Je kent de AVA-klanten, je weet perfect hoe ze denken en daarop speel je in. Je stuurt hun gedrag op ava.be  
 en in de winkels. 
• Nieuwe optimalisaties en ontwikkelingen maken je blij.
• Je neemt initiatief en neemt makkelijk beslissingen.
• Je handelt hands on, doelbewust. 
• Je bent expressief en grote fan van AVA.

• Art director staat al op je cv.
• UX-design vind je geweldig.
• Ervaring in fotoshoots regisseren.
• Je bent commercieel ingesteld.



Wel, we zoeken iemand die eigenlijk gisteren al wou beginnen bij AVA.

Stuur dan je cv naar hr@ava.be. Wij kunnen niet wachten om je te ontmoeten.

� Wat je ervoor krijgt

� Wie wij juist zoeken?

� Solliciteren?

• Een happy job in een Belgisch familiebedrijf dat zijn werknemers een warm hart toedraagt.
• Ons volle vertrouwen vanaf dag 1.
• Meteen een vast contract.
• Topcollega’s die graag met je samenwerken.
• Jobzekerheid. Want AVA blijft maar groeien en dat al meer dan 65 jaar.

www.ava.be
@AVAmoment


