
MOOIE KANS VOOR EEN 
CREATIEF DTP’ER DIE DE STAP 
NAAR ONLINE WIL MAKEN!

Als webdesigner bij Defakto kun jij de doelen en wensen 
van de klant goed vertalen naar een visueel aantrekkelijk, 
en goed werkende website. Als “no-code” webdesigner 
ben je grafisch ontwerper en heb je affiniteit met techniek 
en online. Je bent geen programmeur. 
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Websites - eMarketing - eSupport



Als webdesigner ontwerp jij nieuwe websites die er visueel aantrekkelijk uitzien 
en ontzettend goed werken. Afhankelijk van het project bouw je deze ook volledig 
zelfstandig op met een visuele editor. Dat doe je zonder programmeerwerk. Wel heb je 
voldoende inzicht en affiniteit met techniek om pagina’s gestructureerd op te bouwen. 
Wij kunnen jou leren hoe je met onze tools een goed ontwerp uitwerkt. Misschien was 
je voorheen wel creatief DTP er en wil je de stap naar online maken. 

Een succesvolle website moet natuurlijk ook gebruiksvriendelijk zijn en vooral optimaal 
inzetbaar voor de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Je begrijpt wat nodig is om 
de website te laten werken als marketing tool, en kan je daardoor goed inleven in de 
potentiële klanten van onze opdrachtgevers. Jouw instelling en praktisch inzicht vinden 
we daarbij belangrijker dan ervaring of eventuele opleidingen.

Je werkt samen met een senior webdesigner / projectmanager en twee web 
developers. Zij zorgen voor de complexere projecten of ondersteunen je bij bepaalde 
technische functies. We hebben een beproefd systeem en heldere procedures, 
waarbinnen jij de vrijheid hebt om met eigen initiatieven te komen.

Werk je graag van a tot z aan een project waarbij je trots kan zijn op het 
eindresultaat? Ben je liever geen klein onderdeel van een grote afdeling? 
Dan pas je wellicht goed bij ons!



Je bent verantwoordelijk voor:

• Komt goed tot je recht in een klein team.
• Nieuwsgierig en toont initiatief.
• Passie voor ontwerp en ervaring als ontwerper of creatief DTP’er.
• Denkt en werkt op een structurele manier.
• Korte, heldere communicatie, met een positieve toon.

Dit ben jij:

• Websites bouwen met een visuele editor op basis van een bestaand ontwerp of 
direct naar eigen inzicht.

• De vertaalslag van doelen en wensen naar een goed website ontwerp in Sketch.
• Technische functies in kaart brengen en beschrijven aan programmeurs.
• Beantwoorden of delegeren van diverse vragen vanuit onze klanten.



Defakto groeit, en het internet ontwikkelt zich snel. Daarom kiest Defakto er bewust voor een 
flexibel team te houden en werkt nauw samen met andere professionals in dezelfde inspirerende 
werkruimte. We hebben een vaste kern van een grafisch ontwerper / projectmanager waar jij direct 
mee gaat samenwerken, en twee programmeurs in het buitenland.

We maken slim gebruik van tools (Sketch, Invision, Asana, Adobe XD, Google Drive) en houden van 
een gestructureerde werkwijze. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze vrijheid. Die vrijheid 
geven we jou ook. In taken, werkplek en uren. 

We werken voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers en projecten zijn dan ook erg gevarieerd. Een 
goede samenwerking met deze opdrachtgevers is essentieel, en we onderscheiden ons in maatwerk, 
kwaliteit en een persoonlijke aanpak.

Over Defakto

Wij bieden jou:
• Flexibiliteit in werktijden en locatie. Wil je reizen, dan is dat ook bespreekbaar.
• Dagelijkse begeleiding en opleiding wanneer daar behoefte aan is.
• Werken in een klein, internationaal team.
• Een zelflerende omgeving en we waarderen jouw inbreng.
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen, in de richting die bij jou past.

Stuur je sollicitatie naar Frank Bogaard: werk@defakto.nl
We reageren uiterlijk 15 januari

Defakto
Achter de Tolbrug 151
‘s-Hertogenbosch
defakto.nl
085 - 4012 572


