3D-ontwerper /
projectcoÖrdinator

Bailleul Ontwerpbureau ademt creativiteit.
Wij verkennen de meest diverse terreinen:
marketing en communicatie, toerisme en
erfgoed, privébedrijven en overheid,… Telkens
bedenken we concepten en begeleiden we onze
klanten van het eerste idee tot het afgewerkte
product. We geloven sterk in cocreatie, met onze
klanten, en met externe specialisten:
de beste resultaten bereik je samen. Zo wekken
we verhalen tot leven en brengen we elke
boodschap bij het juiste doelpubliek.

Jouw uitdaging
•
•
•
•

Je bedenkt ruimtelijke concepten, ontwerpt unieke belevenissen en ontwikkelt verhalen voor
tentoonstellingen, toeristische projecten, signalisatie…
Samen met onze klanten werk je concepten uit. Je presenteert je voorstellen, je zet de ideeën om
naar kwalitatieve, realiseerbare ontwerpen.
Bij langdurige projecten vorm je een multidisciplinair team: we vinden het belangrijk dat ontwerpers
elkaar inspireren.
Je leidt het project in goede banen, tot en met de realisatie. Je doet hierbij beroep op leveranciers
voor print, foto, film, multimedia, schrijnwerk,…

Jouw troeven
•
•
•
•
•
•

Je bent een expert in je vak: je hebt een vijftal jaar ervaring in het bedenken, ontwerpen en
het coördineren van ruimtelijke realisaties.
Je bent één en al creativiteit en visualiseert je ideeën snel. Je tekent vlot in 3D (Rhino, Keyshot, …),
in 2D (Indesign, Photoshop, Illustrator) en op papier.
Dankzij je opleiding (productontwikkeling, architectuur, …) en je brede interesse kan je goed abstract en
conceptueel denken.
Je streeft net als wij naar perfectie en bent oprecht trots op je creaties.
Je bent communicatief, klantgericht en empathisch. Ideaal voor efficiënt overleg en betere resultaten.
Je woont in de omgeving van Gent en hebt een rijbewijs.

Bailleul Ontwerpbureau biedt jou
•
•
•
•

Veel variatie, autonomie, verantwoordelijkheid en ruimte voor creativiteit en initiatief.
Een stabiel, hecht en open team en een sterke betrokkenheid bij ons bedrijf.
Een kans om samen te groeien binnen uitdagende projecten voor overheden en internationale bedrijven.
Een rustige werkomgeving, makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Creëer mee(r) bij Bailleul Ontwerpbureau.
Verbluf ons met je portfolio en vertel hoe jij als 3D-ontwerper ons team kan versterken.
Stuur je e-mail naar marinka@bailleul.be.

