
 

 

 

 

 

Ben je net afgestudeerd en ben je een gedreven en gepassioneerde Visual Designer die gaat voor 

de perfecte uitlijning,  je kleurgebruik is altijd on point en je bent hardwerkend,  leergierig en trots 

op wat je ontwerpt.  Solliciteer dan op deze job! 

 
Als Junior Visual Designer ondersteun je de Senior Designer. Als team zijn jullie verantwoordelijk 

voor het ontwerpen en realiseren van digitale interactieve oplossingen die optimaal aansluiten bij 

de behoefte van de gebruikers. Je zoekt graag creatieve grenzen op, zonder hierbij de beperkingen 

uit het oog te verliezen. Als expert op jouw vakgebied, ben je uitstekend in staat om de creatieve 

concepten te vertalen naar frisse, aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke user interfaces. In al je 

ontwerpen houd je rekening met de belangrijkste conversie doelen.  

 Je ondersteund ’t design team in het maken van visueel ontwerp van o.a. apps, websites, 
dashboards, brandGuides, presentaties, whitepapers, Banners, Flyers, Posters. 

 Je bent bezig met innovatie (Nieuwe ideeën uitdenken en creëren). 
 

 Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie & multimedia 
design. 

 Je hebt ervaring met het ontwerpen van websites, webshops, mobiele toepassingen en 
social media.   

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 
 Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels in woord en 

geschrift. 
 Je bent op de hoogte van de designtrends en ontwikkelingen binnen je vakgebied. 
 Je hebt zeer goede kennis van Photoshop, Illustrator en InDesign (laatste is een pre) 
 Je hebt ervaring met interaction design en het maken van wireframes is een pre. 
 Je beschikt over een online portfolio.  
 Je bent woonachtig in de omgeving van Haarlem. 
 Je hebt een proactieve instelling en toont initiatief. 
 Je kunt zelfstandig en in teamverband werken. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Dit is waarom je bij ons wilt werken: 

 We betalen je een goed salaris. 
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 



 

 

 
 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, tegemoetkoming 
sportabonnement, 25 vakantiedagen).  

 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 
 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. 
 Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. 
 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 
 Op loopafstand van het NS-station. 
 Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel. 
 We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong. 
 Regelmatig leuke events en uitjes. 

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en vooruitstrevend 

samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.   

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze klanten. 

We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit onszelf en onze 

collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze klanten hét verschil kunnen 

maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er trots op. 

 

De Just Internet brands: 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl 
 

Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk je samen 

met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op de juiste plek en 

een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de meeste collega’s ook heel lang 

collega’s blijven. Word jij onze nieuwe collega? Mail naar hr@just-internet.nl en wie weet zien we jou 

hier snel op kantoor voor een eerste kennismaking.  
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