
 
 
Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief 
hoogwaardige houten speeltoestellen. Met webshops in heel Europa heeft Wickey zich in korte tijd 
ontwikkeld tot een van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze houten 
speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Om onze groei voort te zetten zijn 
we per direct op zoek naar een gedreven: 
 

Grafisch ontwerper / Online media vormgever (m/v/x) 

Je hebt een grote passie voor design en presentatie van producten. Binnen het grafisch ontwerpteam 
breng je je creativiteit in en werk mee je aan uiteenlopende concepten. Met jouw kennis, kunde en 
enthousiasme ontwerp je met onze productontwikkelaars, innovatieve en creatieve outdoor 
speeltoestellen voor kinderen. Samen zorgen jullie voor een optimale presentatie van de producten 
en de perfecte grafische uitstraling van onze internationale webshops en platformen. 

Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een succesvolle, gezonde en internationaal groeiende online 
onderneming die de speelgoedmarkt bestormt 

• Een teamgerichte, open werksfeer met leuke collega's en een platte organisatiestructuur  
• Een aantrekkelijk salarispakket met uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een vriendelijk, gemotiveerd team dat je perfect begeleidt en je start bij Wickey soepel laat 

verlopen  
• Pensioenregeling 
• Flexibele werktijden (kernwerktijd van 9.00 uur tot 16.00 uur) 
• Altijd een volle fruitmand zodat we allemaal voldoende vitamines binnen krijgen  
• Gratis koffie, thee en warme chocolademelk uit onze volautomatische koffiemachine  
• Snacks en frisdranken tegen een kleine vergoeding  
• Teamuitstapjes, een groot zomerfeest en een schitterende kerstparty maken een succesvol jaar 

bij Wickey compleet  
• Comfortabel reizen buiten de stedelijke gebieden en een ruime parkeerplaats 
• …en nog veel  

Je taken 

• Ontwerp en vormgeving van online advertentiemateriaal voor onze internationale webshops en 
platformen, display campagnes, nieuwsbrieven en sociale media kanalen, rekening houdend met 
de corporate design richtlijnen en styleguides 

• Monitoren en doorontwikkelen van ons corporate design 

• Doorontwikkelen van onze styleguides 

• Uitvoeren van fotobewerking 

• Implementeren van richtlijnen voor kwaliteitscontrole binnen de afdeling 

• Bijdragen aan afdelingsoverstijgende projecten met afdelingen Marketing en 
Productontwikkeling 

 



 
 
 
Je profiel 

• Afgeronde opleiding tot grafisch ontwerper, gelijkwaardige kwalificatie of studie op het gebied 
van design - met 2-3 jaar werkervaring 

• Grondige kennis van gangbare grafische programma's 

• Idealiter ervaring met 3D-software 

• Je hebt een heel goed gevoel voor eigentijds webdesign, vorm en kleur 

• Je kunt constructieve feedback geven en ontvangen en hecht belang aan teamwerk 

• Je bent creatief en hebt sterke, oplossingsgerichte ideeën 

• Conversion rate, haalbaarheid en usability staan bij jou centraal 

• Kennis van HTML, CSS en Javascript is een pre 

Hebben we je interesse gewekt? 
Dan willen we je graag leren kennen. Stuur je cv met motivatie per e-mail naar job@wickey.de. Voeg 
tevens de vroegst mogelijke startdatum, een salarisindicatie en hoe je van deze functie kennis hebt 
genomen toe. Een divers, internationaal team verheugt zich op je komst! 
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