
 

Spatial Designer bij DAY Creative 
We create brands, spaces and places people love  

Ben jij de Senior Designer die ons helpt om verder te denken dan alleen ruimtelijk- en 
interieurdesign en zich uitgedaagd voelt om van allerlei plaatsen en ruimtes, zoals kantoren, 
campussen, luchthavens, winkels en hotels, bijzondere belevenissen te maken. Een spatial 
ontwerper die graag mooie designs maakt met onderscheidend vermogen en op basis van een 
sterk concept.  

Wil jij deel uitmaken van het leukste strategie- en designteam, die bedrijfs-, merk- en 
marketingstrategie naadloos combineert met merkidentiteit, ruimtelijk, interieur- en fysiek 
experience design. 

DAY Creative is Concept & Design Partner van bedrijven en merken die door middel van 
belevingsconcepten en ruimtelijk- en interieurdesign hun business innoveren, merkimago 
versterken, prestaties verbeteren en groei versnellen. Hoe? Omdat wij ze helpen om bij mensen 
gevoelens van gemak, plezier, welzijn en betekenis op te wekken. Gevoelens die zorgen dat 
mensen een memorabele of betekenisvolle beleving hebben, een bijzonder verhaal kunnen 
vertellen en hun denken en doen kunnen veranderen. Oftewel, we helpen onze klanten om door 
middel van design de zaak in beweging zetten. Fast Forward zeg maar. 

Spreekt jou dit aan en denk jij dat je ons hierbij kan helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat je als spatial designer bij ons doet: 

• De briefing van de klant en input van het strategisch team omzetten in knallers van design 
concepten. 

• Concept vertalen naar spatial design.  
• Design vormgegeven d.m.v. moodboards, ontwerpschetsen, 3D modellen, plattegronden en 

sterke copy (rationale).  
• Het bepalen van materialisatie (interieur en meubilair). 
• Van conceptontwerp tot en met definitief ontwerp dat gereed is voor uitvoerders 

(plattegronden, maatwerktekeningen, lichtplan, losmeubilair, materialisatie, etc).  
• Presentaties voorbereiden, vormgeven en presenteren aan klanten.  
• Nauw samenwerken met onze strategen, grafisch ontwerpers en projectmanagers. 
• Samen met projectmanager uren van projecten inschatten en planning en budget bewaken.  
• Op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de markt waarmee je klanten en het 

team kan inspireren.  
• Ervoor zorgen dat de projecten meer dan voldoen aan de verwachtingen van de klant.  
• Als medior/senior designer ben je in staat het interne team aan de sturen, contacten te 

onderhouden met productiepartijen & leveranciers, schakelen met klanten e.d. 



Onze wens komt uit als je onderstaande ervaring hebt: 

• 5 - 10 jaar relevante ervaring bij een design bureau (laat dit graag zien in je portfolio, daar 
worden we blij van!). 

• Je werkt in Vectorworks, Sketch up, Keynote en eventueel Adobe Creative programma’s.  
• Analytische vaardigheden & verstand van het creatieve productieproces 
• Ervaring hebt in het begeleiden van andere ontwerpers. 
• Je bent teamspeler, maar ook goed in staat om zelfstandig te werken.  
• Je bent communicatief sterk, open, nieuwsgierig, energiek en doelgericht. 
• Vloeiend in Nederlands & Engels. 
• Je woont in Nederland, waardoor we je op ons gezellige kantoor in Amsterdam kunnen 

verwelkomen. 

Wat bieden we jou? 

• Een ruim en licht kantoor in hartje Amsterdam. 
• Een sociale omgeving, waar je veel kunt leren. 
• Elke dag een gezonde lunch. 
• Niet één, maar twee koffiebars (best of the best). 
• Borrels en (af en toe) feestjes & diners met het team. 
• Een Mac computer om mee te werken. 
• Een divers team dat aanvoelt als een tweede familie. 
• En uiteraard, een marktconform salaris. 

Word je enthousiast van bovenstaande omschrijving? Join the team! 

Start:   ASAP 
Positie:  32-40 uur per week  

Stuur je CV en portfolio met een korte intro over jezelf t.a.v. Anniek Koelmans naar 
info@day.nl of bel 020-7715077 voor meer informatie. 

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!
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