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VAC AT U R E

J U N I O R P R O D U C TO N T W I K K E L A A R
Absintt is een innovatiebureau gevestigd te Antwerpen. Met een team dat bestaat uit strategen,
productontwikkelaars en grafisch ontwerpers, zorgen we ervoor dat bedrijven en merken duurzaam
kunnen vernieuwen én succesvol zijn. We staan mee aan de wieg van merken met een verhaal,
levensvatbare producten en touchpoints die consumenten charmeren én tot conversie leiden. Je ontwerpt
zowel voor start-ups als voor bedrijven met naam.
Als Junior Productontwikkelaar vervoeg je het strategisch/design team en verdiep je jezelf in de creatie
van nieuwe producten en bijhorende diensten. Je houdt van afwisseling en uitdagingen, werkt graag in
team en schuwt geen interactie met collega’s of klanten. Daarnaast kan je productideeën of concepten
schetsmatig tot leven brengen en beheers je Adobe-programma’s en SolidWorks. Een interesse in grafische
vormgeving en UX/UI design zijn een pluspunt. Andere vereisten zijn:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma Productontwikkeling of gelijkaardig
Je hebt interesse in strategie en productontwikkeling. Interesse in branding is een troef.
Je hebt analytische skills en bent in staat projecten vanuit een objectieve visie te benaderen.
Je bent een positief en constructief persoon voor je omgeving die genot haalt uit wat het team - en niet
alleen het individu - bereikt
Je kan je eigen mening met vertrouwen formuleren op een beargumenteerde manier
Je leert graag bij, bent een teamspeler en legt de lat met enthousiasme steeds hoger

Absintt biedt een dynamische werkomgeving met jonge en ervaren collega’s en uitdagende klanten. Je
krijgt vrijheid in je job en je wordt dagelijks geprikkeld om jezelf als professional verder te ontwikkelen.
Boterhammen smeren of zelf slaatjes klaarmaken zijn verleden tijd, want onze koelkast wordt dagelijks
gevuld met allerlei lekkers om tijdens de middag tezamen op te eten. Je krijgt een correcte verloning en
kansen naar de toekomst in een groeiend bedrijf!
Interesse? Stuur je CV en portfolio naar mathias@absintt.be. We kijken er alvast naar uit je te ontmoeten!
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