
 

 

 

 
 
 
Wat doen wij? 
Wij maken animaties, videoproducties, 
infographics en games voor onze klanten. Dat 
doen we voor veel verschillende opdrachtgevers 
onder andere uit de financiële sector, de 
overheid en woningbranche, de zorg en de bouw. 
 
Wat ga jij doen? 
Jij gaat voor onze klanten (whiteboard)animaties 
en infographics maken. Dit doe je in overleg met 
onze adviseurs en tekstschrijvers. Zij maken de 
content en de storyboards. Jij zorgt ervoor dat 
het een supervet eindproduct wordt.  
 
Wie zoeken we? 
We zoeken naar een zeer goede 
animator/vormgever. Iemand die creatief is en  
conceptueel kan denken. Maar ook iemand die 
van aanpakken weet! Onze klanten hebben 
namelijk altijd haast… 
 
Je bent op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en je bent bereid om je deze 
eigen te maken. Je bent innovatief en kijkt 
voortdurend om je heen op zoek naar nieuwe en 
betere oplossingen. 

 

 

 

 

 
 
Je werkt met: 
alle programma’s van Adobe Creative Suite 
 
Verder heb je: 

 aantoonbare ervaring met vormgeving 
en animatie.   

 minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
 
Pas je bij ons? 
Je bent niet bang voor dynamiek en 
verandering. En je kunt werken in een 
hectische omgeving. Daarnaast vind je het 
leuk om in teamverband samen te werken 
met de andere creatieven in onze Studio.  
 
We zijn geen bedrijf met veel regels en 
toezicht. Iedereen die bij ons werkt, heeft veel 
vrijheid maar ook verantwoordelijkheid. En 
dat gaat prima, als we hetzelfde denken over 
klanten: die moeten tevreden zijn. En als we 
hetzelfde denken over je werk: je gaat voor 
perfectie! 

 

 

 

 

 

Animator/Vormgever (3 dagen per week) 

 
 
Loo van Eck Communicatie is een 
bijzonder bedrijf om bij te werken. Wij 
inspireren mensen en organisaties om 
hun communicatie te verhelderen, zodat 
ze uitstralen wie ze zijn! Dat doen wij 
met 50 enthousiaste vakidioten. Check 
de site: www.loovaneck.nl. 
 
Wat bieden wij? 

Wij zoeken een tijdelijke collega voor de 
vervanging van onze vaste animator. Zij 
gaat met zwangerschapsverlof.  
 
Je krijgt dus in eerste instantie een 
contract voor een half jaar. Hierbij 
bestaat de kans dat we het contract 
verlengen. Het aantal opdrachten groeit 
namelijk sterk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daarnaast bieden wij: 

 Een dynamische werkomgeving 

 Een bruto salaris van € 2.800 per 
maand op basis van 40 uur 

 26 vakantiedagen op basis van 40 uur 

 Een laptop en mobiele telefoon van de 
zaak 

 
Durf jij de uitdaging aan? 
Dan horen we graag snel van je. Je kunt je 
sollicitatie (cv en motivatiebrief) voor 8 juli 
mailen naar eveline@loovaneck.nl.  
 
Het is ook handig als je alvast iets van je 
werk kunt laten zien. 
 
Meer weten? 
Bel gerust met Eveline van de Heg:  
(0318) 69 69 00.  Of surf naar 
www.loovaneck.nl. 
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