
EXCLUSIVE DECORS
for  fest ival s  &  s ho pping

Richt je CV en motivatiebrief via email aan Phixion t.a.v. Krista Rosvelds, via krista@phixion.be

Interesse?

Phixion Creation • Ketelaarstraat 9 • 2340 Beerse • 014 61 81 81 • www.phixion.be

PHIXION, trendsetter en marktleider in ontwerp, verhuur en verkoop  
van decors voor festivals en shopping (www.phixion.be) 

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een:

ONTWERPER - TEKENA AR (M/ V)

Functie-inhoud
Je staat mee aan de wieg van nieuwe Phixion realisaties door het vertalen van de dromen van 
festivalorganisatoren en shoppinguitbaters in tekeningen.

• Je neemt deel aan brainstormsessies met de klant waarbij jij de ideeën van de klant tijdens het 
gesprek met de losse hand vertaalt in een eerste ruwe schets.

• In een volgende fase werk je presentatietekeningen uit op basis waarvan de klant zijn keuze zal 
bepalen.

• Je vertaalt tot slot de finale wensen van de klant in gedetailleerde tekeningen die als basis dienen 
voor de realisatie door het productieteam.

• Je vertaalt deze ontwerptekeningen deels naar drukwerkopdrachten.
• Je fungeert als aanspreekpunt voor de projectleider tijdens de realisatie van de opdracht door het 

productieteam.

• Je rapporteert aan het afdelingshoofd.

Profiel
• Je genoot een opleiding computertekenen of animatietekenen en hebt enkele jaren ervaring als 

ontwerper/tekenaar in bijvoorbeeld een animatiestudio, een productiehuis, een decorbouwer of als 
illustrator achter je kiezen waar je werkte met Photoshop en Illustrator.

• Je kan vlot werken met een vectorieel 3D-tekenprogramma, zoals 3DS Max of cinema 4D of een ander 
artistiek 3D tekenprogramma.

• Je blinkt uit in ruimtelijk inzicht en voorstellingsvermogen waarbij een realisatie al op je netvlies 
staat alvorens je ze hebt uitgetekend.

• Een schets maken met de losse hand lukt je probleemloos.
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels.
• Je bent creatief, neemt graag initiatief; je denkt en werkt klantgericht.
• Je werkt graag autonoom alsook in een team.

• Je bent flexibel, hebt niet bepaald 9-to-5 mentaliteit.

Aanbod
• Een uitdagende job met een afwisselend takenpakket in een creatief, dynamisch en groeiend bedrijf 

met een tot de verbeelding sprekend eindproduct.
•  Een werkomgeving met een no-nonsense mentaliteit en zin voor initiatief.
•  Een salarispakket afgestemd op je ervaring.


