Gezocht: allround zakelijk tekenaar | visueel
facilitator
voor Huis van Verbeelding

Om maar met de deur in huis te vallen: Huis van Verbeelding | Huis van Vernieuwing is de leukste
start-up die wij kennen (en ja we zijn bevooroordeeld!). Onze organisatie groeit!
Steeds meer organisaties willen veranderen in vooruitstrevende werkplekken. Dit betekent dat
wordt gewerkt aan creativiteit, in de organisatiecultuur én in de manier van communiceren.
Wij helpen organisaties bij het maken van de omslag naar een creatieve, innovatieve
organisatiecultuur.
Dit doen wij vanuit twee takken: Huis van Vernieuwing leidt medewerkers op tot Creative
Changemakers, faciliteert op een creatieve manier strategiesessies en organiseert trainingen en
evenementen die te maken hebben met creatief denken en handelen in een zakelijke context.
Huis van Verbeelding helpt organisaties om impact te maken met visuele communicatie. Stoppen
met informeren, starten met inspireren! Wij verzorgen praatplaten om complexe thema’s in één
oogoplag te communiceren, geven workshops in zakelijk tekenen en ontwerpen visuele werkvormen
voor creatieve sessies.

ZOEKEN WE JOU?
Tekenen? We kunnen jou er ’s nachts voor wakker maken (maar no worries: dat doen we niet). Jij
vindt het heerlijk om binnen de kaders van een opdracht je creativiteit in te zetten om klanten te
verrassen.
Je bent gek op uitdaging en afwisseling. Onze klanten zijn divers: ministeries, waterschappen,
onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten, banken. De ene dag een strategisch jaarplan
samenvatten in een praatplaat en de andere dag een workshop geven in zakelijk tekenen? Het lijkt
jou geweldig. Een creatieve sessie vormgeven met visueel aantrekkelijke werkvormen? Kom maar op,
roep jij! Je ontwerpt een visueel Miro bord, of werkvormen die we live kunnen gebruiken.
Voor een illustrator/ ontwerper bieden wij een gevarieerde baan, in een leuk kleinschalig team. Je
krijgt veel vrijheid (en verantwoordelijkheid). Je bent een echte intrapreneur: iemand die meebouwt
aan het bedrijf en zelfstandig aan de slag gaat voor en met klanten.
Jij hebt een positieve, enthousiaste uitstraling. Met jouw energie en uitstraling krijg je mensen mee.
Netwerken is voor jou geen ‘activiteit’, relaties bouwen gaat je heel natuurlijk af.
JOUW ERVARING
Je hebt bij voorkeur 2-3 jaar werkervaring en HBO + denkniveau.
Je tekent vlot en hebt ervaring met tekenen op papier én iPad. Wij werken veel in Procreate.
Heb je ervaring met Photoshop en Illustrator? Top.
We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar freelancers, acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

WAT GA JE DOEN?
In eerste instantie wordt je ingezet als zakelijk tekenaar, voor praatplaten, live tekenen, workshops
en visuele designsprints, waarin je alleen of samen met andere tekenaars en facilitators zorgt voor
een goed resultaat voor onze opdrachtgevers. Dit is (nu nog vaak) online en of face-to-face bij
klanten in heel Nederland en soms ook over de grens. Voor deze opdrachten ben jij voor onze
klanten het eerste aanspreekpunt.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Als je op zoek bent naar een gouden kooi en vastgestelde paden, dan vind je die niet bij ons. Bij Huis
van Verbeelding kom je terecht in een klein en dynamisch team. We zijn een snelgroeiende start-up.
Jij vindt dit juist superleuk! We beklimmen samen bergen en je krijgt de ruimte jezelf te ontplooien.
Je krijgt de kans jezelf ondernemend op te stellen, jezelf verder te ontwikkelen, veel vrijheid,
uitdagende opdrachten en de ruimte om thuis en op ons kantoor in Den Haag te werken.
Het salaris wat we bieden is tussen de 2.200 en 3.400 EUR bruto per maand op basis van
werkervaring en competenties, uitgaande van een fulltime (40) werkweek. Deze vacature gaat om 4
dagen in de week.

Zie jij jezelf al helemaal samenwerken aan onze missie?
Check even onderstaande flowchart. Loop er rustig doorheen en ontdek of dit wel écht jouw
droombaan is. En of jij onze droomkandidaat bent.
Zo ja? Stel jezelf voor in een korte video van max 1,5 minuut, waarin je alvast kunt laten zien wie jij
bent en wat jouw X-factor is. Stuur deze met een beknopt CV/portfolio naar
info@huisvanverbeelding.nl Reageren kan tot en met donderdag 14 april 2022.

