
 

 

Vormgever 
 

La Plume Media, Haarlem. 40 uur per week. Startdatum: zo snel mogelijk 
 
La Plume Media is een communicatiebureau gespecialiseerd in interne communicatie. Waarom we met 
deze expertise iemand zoeken die ons helpt bij vormgeving? Omdat we als bureau alles in huis 
vormgeven, van personeelsmagazines tot aankleding voor evenementen en webcasts!  

 
Ben jij al van jongs af aan bezig met het ontwerpen van je eigen huisstijlen en posters? En heb je die 
passie voor vormgeven en ontwerpen vertaald in een afgeronde opleiding die de basis vormt van 
jouw grafische kennis? Fantastisch! We zoeken iemand met een rijk palet aan vaardigheden. Strakke 
deadlines? Die schrikken jou niet af, maar motiveren jou om vol gas de meest eigenzinnige ontwerpen 
op het scherm te toveren. Voor een creatieve geest als jij is dat een fluitje van een cent.   
 
Heb jij… 
- een opleiding afgerond in vormgeving en ontwerp? 
- je kennis al een aantal jaar ingezet?  
- een vaste hand en scherpe blik? 
- een duidelijke visie? 
- ervaring met Adobe-programma’s als InDesign, Photoshop en Illustrator? 
- geen 9-tot-5-mentaliteit? 
 
En ben jij…. 
- zelfstandig & verantwoordelijk? 
- georganiseerd & ijverig? 
- betrouwbaar & betrokken? 
- klaar om door te groeien in jouw vakgebied? 
 
Herken jij je volledig in deze beschrijving? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet! 
 
Wat kun je verwachten?  
Je wordt onderdeel van een enthousiast, gedreven team dat met elkaar werkt aan uitdagende 
opdrachten voor verschillende (grote) bedrijven, zoals RJC, Vreugdenhil, ABN AMRO, Ferring 
Pharmaceuticals, Gall&Gall, Stichting DON en menig televisieprogramma. Om dat zo soepel mogelijk te 
doen werken we met de beste soft- en hardware. Dan kun jij je volledig op het creatieve gedeelte 
storten! Wat je verder kunt verwachten? Een heerlijke werkplek in een monumentaal pand aan het 
park, een mooi ontwikkelingsbudget, een jaarlijks meerdaags bedrijfsuitje, veel dynamiek, en knuffels 
van kantoorhond Frenkie. Oh en we eten graag. Veel. (SinterPlume, paasontbijt, kerstdiner).  
 
Over La Plume Media 
La Plume Media is een creatief communicatiebureau in Haarlem. La Plume Media verzorgt teksten voor 
verschillende (grote) bedrijven, coördineert diverse magazines en produceert bedrijfsfilms, webcasts 
en videoregistraties. Het kantoor bevindt zich in Haarlem aan Dreef 32. 
 
Solliciteren? 
Mail je motivatiebrief, portfolio en cv o.v.v. ‘Sollicitatie Vormgever’ voor 23 mei 2022 naar 
solliciteren@laplumemedia.nl 
  
 
 
 
 
 
 

 


