
 
 
 

 

Vacature Creatieve DTP’er / Designer bij evisit.nl 
 
 

Designer bij evisit | 32-40 uur | Den Haag  

“Ben jij een slimme, praktisch ingestelde en creatieve designer? Krijg je energie van het maken 
van mooie eventwebsites, communicatiemiddelen voor evenementen, social media uitingen en 
video-editing? Dan is deze vacature iets voor jou!”              

Wie ben jij? 

Je bent een gemotiveerde, enthousiaste en gezellige starter die op zoek is naar een afwisselende 
en leerzame baan. Je wilt jezelf graag op meerdere vlakken ontwikkelen en jezelf op die manier 
doorontwikkelen in het bedrijfsleven. Dit kun je niet alleen en dus wil je graag dat het bedrijf je 
goede en constante begeleiding geeft.  

Als designer maak je deel uit van het evenementen/projectteam, welke uit vijf personen bestaat. 
Zij zitten volop in de eventwereld waar altijd van alles gebeurt en zijn op zoek naar jou, de  
creatieve speler in het team. Jouw belangrijkste en leukste taken wordt het samen met de 
projectmanagers en customer care een event tot een groot succes maken.  

In deze baan ben je verantwoordelijk voor het maken van alle uitingen voor de eventwebsites, 
mailings, e-tickets, badges etc. Daarnaast krijg je de kans om mee te draaien in het 
marketingteam. Je mag meedenken aan de marketingactiviteiten en je bent het creatieve brein 
achter onze commerciële uitingen.  

Wij zijn vooral op zoek naar een persoon die zelfstandig kan werken met de bekende Adobe 
programma’s. Daarnaast wil je ook graag meedenken om de perfecte eventflow wilt creëren voor 
de evenementen van onze klanten. Met onze eigen evenementsoftware en services 
ondersteunen wij eventmanagers bij de organisatie van hun evenement. Wij verzorgen voor onze 
klanten de eventregistratie- en communicatie, ontvangst en scanning op het evenement en 
customer care. 
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Bedrijfsprofiel 
 
Tijd, kwaliteit en rapportage. Dit zijn de ingrediënten waarmee evisit (https://www.evisit.nl/) het 
leven van een eventmanager gemakkelijker maakt. Dit doen we door het leveren van 
softwaretools voor eventorganisatie, -registratie en -communicatie, maar ook on-site met 
hostessen en de juiste apparatuur voor ontvangst.  
Wij werken met circa 11 mensen in een schitterend pand aan het Lange Voorhout 92 te Den 
Haag. Naast hard werken, elke dag ons beste beentje voor te zetten voor onze klanten, 
organiseren we elke maand een borrel, drinken we elke vrijdag een biertje en hangt er een 
gezellige en informele sfeer in het team. 
 
Wat ga je doen? 

• Ontwerpen van eventwebsites vanuit bestaande templates of van scratch af aan 
• Creatie van webheaders, mailheaders, e-tickets en badges in de huisstijl van onze vaste 

klanten 
• Marketing-uitingen maken op basis voor onze eigen huisstijl, waaronder onze eigen 

website evisit.nl 
• Brochures en flyers voor marketing- en salesdoeleinden 
• Social media content creatie 
• Editing van compilatie video’s van onze evenementen 
• In februari verzorgt evisit de gehele registratie van het ABN AMRO WTT in Rotterdam. Jij 

bent hier de hele week op locatie om mee te draaien op dit evenement vanuit jouw 
vakgebied. 

Functie eisen 

• Je hebt oog voor detail, bent creatief en resultaat gedreven 
• Je bent flexibel en stressbestendig 
• Je kunt werken met deadlines 
• Je hebt een proactieve houding en verantwoordelijkheidsgevoel 
• Je kunt uitstekend overweg met Photoshop, Illustrator en InDesign 
• Kennis van Premiere Pro is een pre  
• Je weet hoe een camera werkt 
• Je hebt een zelfstandige werkhouding; 
• Je bent sociaal vaardig en vriendelijk; 
• Affiniteit met hospitality en online software is een pré. 
• Kennis van social media kanalen en de mogelijkheden die zij bieden 
• Goed in Nederlandse taal mondeling en op schrift  
• Ervaring met MS Office (vooral Excel en Word) 
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Wat bieden wij: 
• Een baan voor 32 tot 40 uur per week 
• Een marktconform salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een informele sfeer, hard werken en veel lachen 
• Werken voor mooie opdrachtgevers, zie website www.evisit.nl 
• Goede werkplek, eigen bureau en een Macbook 
• Werken in een gezellig en hecht team 

 
Belangstelling? Stuur ons een mail 
Wij maken graag eens kennis met je! Ben jij onze nieuwe Designer zie jij jezelf als onze nieuwe 
collega? Mail dan zo snel mogelijk jouw motivatie met C.V. naar Ronald Heemskerk op 
ronald@evisit.nl. Vragen over de vacature of over ons bedrijf kan je altijd bellen naar Ronald 
Heemskerk op nummer 070 – 306 5420. We zien je bericht graag tegemoet.  


