
GRAFISCH/INTERIEURVORMGEVER
Openminded designer met een strakke stijl en talent voor 
grafische vormgeving.

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

In deze rol heb je de kans om...
betrokken te worden bij de interieurvormgeving van verschillende projecten, gaande 
van beursstanden, showrooms en nieuwe kantoorgebouwen met Basalte als jouw 
klant. Door jouw creativiteit en affiniteit met design creëer je op een vlotte manier 
strakke en stijlvolle omgevingen die nauw aansluiten bij de waarden van Basalte. 
Daarnaast krijg je de kans om het verhaal van onze firma mee in beeld te brengen 
aan de hand van ontwerpen en visualisaties die nauw aansluiten bij onze waarden. 
Dankzij jouw creatieve geest kan je zowel zelfstandig concepten uitwerken als in 
teamverband nauw samenwerken met jouw collega’s. Ook krijg je de kans om mee 
te proeven van een variatie aan grafische taken waardoor een werkdag er voor jou 
nooit hetzelfde uit ziet. Grafisch werk schrikt jou dan ook niet af.

Je bent verantwoordelijk voor…
• het meedenken in de presentatie van onze producten.
• de vormgeving van het verhaal, de visie van Basalte en de bewaking van onze 

huisstijl in alle externe communicatie.
• helpen uitzoeken van meubilair, materialen en nodige producten.
• de omzetting van concepten en ideeën naar realistische ontwerpen en plannen.
• het uittekenen van ontwerpen in Vectorworks en het maken van de nodige ren-

ders.
• de ondersteuning en opvolging van vormgevingsprojecten.
• het ontwerp, de opmaak en het vormgeven van al onze visualisaties, zowel 

offline als online: brochures, advertenties, mailings, belettering, beursstanden, 
webshop en website, ...

• al onze productverpakkingen, gaande van het bestellen van bestaande verpa-
kkingen, maar ook het uitwerken van nieuwe verpakkingen.

• het maken van sfeerbeelden op interne events.
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Je maakt deel uit van…
een jonge KMO waar design en innovatie voorop staat. Je komt terecht in een 
omgeving waar een vlakke structuur heerst en waar feedback een belangrijke 
waarde is. Je valt onder ons sterk en geëngageerd marketing team waar kwal-
iteit een van de belangrijkste prioriteiten van het werk is. Door het gebruik van 
krachtig beeldmateriaal help jij het team te ondersteunen, zowel online als offline. 
Dankzij de continue zoektocht naar vernieuwing en verbetering staat Basalte 
nooit stil. Jij begrijpt dit en helpt mee resultaat te boeken van het beoogde 
niveau.
Met de toenemende groei van Basalte en met het oog op de bouw van ons 
gloednieuw design hoofdkantoor, willen wij graag een teamlid verwelkomen dat 
ons ondersteunt op gebied van ontwerp en projectopvolging als ook op grafisch 
vormgevingsgebied. Leer ons gerust al wat kennen door een kijkje te nemen op 
onze website www.basalte.be.

Voor deze functie heb je volgende sterktes nodig…
• je hebt feeling in interieurvormgeving en kan heel vlot digitaal tekenen. Graf-

isch ontwerp is iets wat in jouw aard ligt.
• je kan vlot renderen in Vectorworks. Planlezen en 2D plannen hebben geen 

geheimen voor jou.
• je kan vlot werken in InDesign, Photoshop en Illustrator.
• je bent flexibel ingesteld en begrijpt dat iteratie het geheim is van ieder goed 

ontwerp. Zo weet je jouw ontwerpen makkelijk bij te sturen, te verbeteren en 
op te volgen in uitvoering.

• je hebt interesse in of notie van fotografie.
• je bent creatief met de nodige realiteitszin en denkt mee in de haalbaarheid 

van de ontwerpen.
• je weet jouw eigen projecten administratief tot een goed einde te brengen.
• je bent vlot Nederlands- en Engelstalig. Frans is een pluspunt.

In ruil hiervoor bieden wij… 
Een vast contract en een marktconforme verloning die aangevuld wordt door 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverze-
kering, woon-werkvergoeding en een bonus. We bieden 26 vakantiedagen aan. 
We voorzien dagelijks soep en vers fruit. Je komt bij ons terecht in een boeiende 
en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen een hoogtechnolo-
gisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een dynamische werksfeer met 
no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor initiatief. We voorzien uiteraard 
de nodige ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job. 

Waarom deel uit maken van ons team? 
Basalte is een Belgisch designmerk dat een elegante, sterke en eenvoudige 
oplossing biedt voor de slimme woning. Eenvoud, eerlijkheid, focus en duurzaam-
heid zijn de vier basiswoorden van ons DNA en deze bepalen dan ook de mani-
er waarop wij tewerk gaan, hoe we communiceren met elkaar en hoe we onze 
producten produceren. Leer Basalte gerust al wat beter kennen door het verhaal 
te bekijken op onze website. 


