
illustrator

Wat ga je doen?

Wevoke zoekt een creatieve illustrator (32 - 40 uur) die ideeën en concepten 
kan vertalen naar verrassende vormgeving voor animatievideo’s.

Vanuit ons kantoor op de creatieve campus van Breda creëer je illustraties voor onze diverse animatievideo’s. Inderdaad divers want 
we werken met verschillende stĳlen voor verschillende klanten. Een veelzĳdige job waar je uitgedaagd wordt om ook mee te denken 
op conceptueel vlak. 

Klinkt interessant? Mooi, dan gaan we nog even verder. Als illustrator ben je een belangrĳk onderdeel van het team. Samen met je 
collega’s doorloop je alle fases van het animatie-productieproces. Zo denk je mee hoe een klantbriefing vertaald kan worden naar 
een origineel en passend concept. Je bedenkt storyboards en werkt deze uit in de vorm van digitale schetsen. Vervolgens sta je te 
springen om de schetsen om te toveren in kleurrĳke illustraties. De ene keer een speelse vormgeving, de andere keer een strakke 
grafische stĳl. Ook de laatste stap, de beweging, hoort bĳ je takenpakket. Je animeert de beelden en timed ze op een voice-over. Nog 
geen ervaring met animeren? Geen zorgen, we leren het je graag!

Maar wie ben jĳ?
Hier gebruiken we gewoon even een handig lĳstje met bulletpoints voor:

VACATURE

F F  S C R O L L E N !

Je bent visueel sterk, je kan goed (digitaal) schetsen en illustreren

Je beheerst de kunst van animeren óf wilt het graag leren

Je kan uit de voeten met meerdere visuele stĳlen en bent niet bang om nieuwe stĳlen of technieken uit te proberen

Je komt met originele ideeën, weet deze goed te visualiseren en hebt een oog voor interessante composities

Je kan goed zelfstandig én in teamverband werken

Je communiceert makkelĳk met collega’s en opdrachtgevers

Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en je wordt net zo enthousiast als wĳ bĳ het zien 
van een toffe animatie of illustratie

Je weet blindelings je weg te vinden in Photoshop en Illustrator. Ook in After Effects? Vinden wĳ een pluspunt!

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau

En je bent ook best wel aardig. Soms. Of in elk geval tĳdens werktĳden.



Oké, maar wat levert het op?
Nog maar eens een overzichtelĳke opsomming met bulletpoints:

Een marktconform salaris

Veel ruimte voor professionele ontwikkeling en groei; denk hierbĳ bĳvoorbeeld aan vrĳe opdrachten en/of cursussen 

Werken in een klein, gezellig team met een informele werksfeer 

Iedere dag een heerlĳke lunch op je bord

Zo nu en dan uitjes naar inspirerende events 

Dagelĳks potjes tafeltennis (wees maar niet bang, wĳ zĳn blĳven steken op het niveautje ‘camping’)

De immer gezellige afleiding van kantoorhond Pita

En wie zĳn wĳ dan?
Wĳ zĳn Wevoke. En wĳ maken animaties in de breedste zin van het woord. Uitlegvideo’s, social content, GIFjes of filmbeelden 
gecombineerd met animatie, we kĳken per opdracht wat het beste past. Dit doen we voor mooie merken en daar zĳn we trots op. 
Transavia, Heineken en Forbes, maar ook toffe startups als Blendle, Boldking en Toogethr. We hebben ook nog het hart op de juiste 
plek want soms helpen een mooi goed doel uit de brand met een fraaie animatie. We leveren graag kwaliteit en hebben oog voor 
detail. Bĳ ons gaat het niet om kwantiteit, maar halen juist plezier uit het creëren van op maat gemaakte video’s. We zoeken dan ook 
iemand die deze passie deelt en ons wil helpen Wevoke nog mooier te maken. 

Zin in?

wevoke.tv

Mooi! Stuur dan je motivatie, cv en portfolio naar ton@wevoke.tv 

https://wevoke.tv/

