
 

 

 

 

Wil je meewerken aan een mooi en duurzaam Overijssel? 

Natuur en Milieu Overijssel zoekt een: 

Medewerker grafische vormgeving 
Samen met overheden, bedrijven en inwoners werken wij aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een 

provincie waarin we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van nu en later kunnen genieten 

van een gezonde en groene leefomgeving.  

Functieomschrijving 

Werken bij Natuur en Milieu Overijssel vraagt meer dan alleen het voorbereiden en maken van  

mooie, creatieve grafische producten als banners, uitnodigingen, poster, stickers, magazines en 

digitale interactieve middelen. Je ondersteunt ook je collega’s met praktische klussen. Denk daarbij 

aan het voorbereiden van materiaalzendingen naar scholen en lokale organisaties. Het helpen bij de 

organisatie van bijeenkomsten. Als medewerker vormgeving speel je in op de behoeften en wensen 

van collega’s, maar kun je hen ook adviseren over vorm en middel. Je onderhoudt contacten met 

drukkers en het is belangrijk dat je goed kan samenwerken in een dynamische omgeving.  

Functie eisen 

De medewerkers grafische vormgeving die wij zoeken 

 Heeft een relevante MBO opleiding afgerond; 

 Heeft brede technische kennis en ervaring met Illustrator, Indesign, Photoshop en Adobe 

 Kan zowel drukwerk voorbereiden als digitale communicatiemiddelen ontwikkelen 

 Is creatief, communicatief, ondernemend en zelfstandig 

 Kan goed samenwerken, is stressbestendig, kan snel schakelen tussen verschillende klussen 

 Is in staat om snel en kwalitatief goed werk te leveren  

 Vindt het leuk om naast vormgeving ook praktisch bezig te zijn  

 Heeft affiniteit met natuur en/of duurzaamheid 

Wij bieden 

 Een afwisselende baan waarbij je veel ruimte krijgt om mooie producten te maken voor en in 

nauwe samenwerking met collega’s 

 Een groep van sterk gemotiveerde, leuke, gezellige, betrouwbare collega’s 

 Een arbeidscontract met een omvang van 32 uur per week 

 Een salaris dat afhankelijk is van ervaring en kennis conform de CAO Sociaal Werk  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Matthijs Nijboer, directeur. Hij is bereikbaar op 

telefoonnummer 06-27870165 of via nijboer@natuurenmilieuoverijssel.nl.  

Je sollicitatiebrief, inclusief CV en portfolio, kun je voor 9 juni sturen naar Natuur en Milieu Overijssel, 

t.a.v. mevr. D. Kisjes: kisjes@natuurenmilieuoverijssel.nl.  
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