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CONCEPT & DESIGN Accelerator 
 
Wij zoeken jou! Jij past namelijk naadloos bij ons team en onze visie.
 
Wij zijn DOOR
Accelerating your business, dat is onze visie. Wij helpen bedrijven met het bereiken van hun doelen. 
Dat doen we door strategie te combineren met de kracht van verrassende creativiteit, innovatieve 
technologie en slimme   offline- en online marketingtechnieken.    
Als ‘CONCEPT & DESIGN accelerator’ zet jij de vraag van de klant om naar een creatieve visie.  
Het doel is altijd om de business van onze klanten naar een hoger plan te tillen. Jij denkt vanuit jouw 
expertise proactief mee aan het uitzetten van een uitgekiende strategie. Die je vervolgens samen met 
je team vol creatievelingen naadloos vertaalt naar design.    
 
Ben jij onze nieuwe CONCEPT & DESIGN Accelerator?  
Jij laat merken groeien. Zowel online als offline. Je overziet het hele merk en hebt een duidelijke visie 
hoe je de doelen van klanten behaalt. Dat trek je door van een Instagrambericht tot real-life persoonlijke 
merkbeleving.
Zoals je wel al hebt opgemerkt, is senioriteit en ervaring - wellicht in de functie van art director - een vereiste 
in deze functie. Jij krijgt er energie van om het team van DOOR verder te helpen. Door samen te werken en 
elkaar te versterken, ontwikkelen jullie magische concepten. Jouw uitgebreide kennis van Creative Suite 
heb je dus hard nodig.    
 
Wat bieden wij jou? Accelerate yourself! 
In ons bedrijf zijn we trots: op onze collega’s, onze klanten en op het werk dat we dagelijks leveren.
Bij ons krijg je alle ruimte om jouw talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen. Daarnaast krijg je  
ruim voldoende vakantiedagen om tussendoor uit te rusten. En natuurlijk een fatsoenlijk salaris.    
 
Wij zijn er klaar voor, jij ook?  
Jij hebt een afgeronde creatieve of communicatieve opleiding en minimaal 5 jaar aantoonbare bureau-
ervaring. Hoe ga jij onze business en die van onze klanten accelereren? Iedere accelerator bij DOOR heeft 
een eigen aanpak en expertise. Dat zie je terug op onze persoonlijke kaartjes. Inspireer ons met jouw 
aanpak! Dan hebben wij een uitdagende baan voor je.

Reageren doe je zo
Stuur jouw onderscheidende sollicitatie uiterlijk 11 augustus 2019 naar Dominique Theunis via 
dominique@door.business. Dat doe je traditioneel middels motivatiebrief en CV en vernieuwend een 
video en een link naar je up-to-date LinkedIn CV.
Meer informatie over ons vind je op onze website en socials. En dat wist je natuurlijk al.
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