
 
 
Introductie  
REV'IT! Sport International ontwerpt en ontwikkelt modieuze motorkleding voor 
liefhebbers. Functionele kleding van topkwaliteit. We werken vanuit onze kantoren in Oss 
en New York. REV'IT! is een toonaangevend merk dat in meer dan 70 landen verkrijgbaar is. 
Gepassioneerde motorrijders over de hele wereld dragen ons merk. 
 
Voor onze Marketing afdeling zijn wij op zoek naar een: 
 
Graphic Designer Online 
 
Wat staat je te wachten? 
Als Graphic Designer Online ben je onderdeel van het REV’IT! Marketing Team. Een afdeling 
met een Creative team in huis. In dit team wordt het concept bepaald passend bij het merk 
REV'IT!. Voor de uitwerking van deze concepten tot visueel aantrekkelijke online 
communicatiemiddelen zijn wij op zoek naar een Graphic Designer Online. Denk hierbij aan 
campagnes, wireframes, email publicaties, banners, animated GIF's, web pagina's en video's 
voor websites of social media. 
 
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor: 

 Design van online marketing uitingen ten behoeve van de (online) communicatie 
strategie. Het vertalen van editorial content naar visueel aantrekkelijke, zogenaamde 
‘graphic novels’; 

 Operationeel uitwerken van de designs tot aan fysieke oplevering en daadwerkelijke 
plaatsing op het online platform of verspreiding via social media en nieuwsbrieven; 

 Proactieve bijdrage aan het creatieve proces door het aandragen van ideeën, 
uitingen en materialen, zowel ter inspiratie als ten behoeve van de optimalisatie van 
de online aanwezigheid van het merk REV’IT! 

Ben jij onze ideale kandidaat? 
Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld Multimedia Design) en hebt idealiter 2 
tot 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie. Verder heb je een portfolio waar je trots op 
bent en blijkt geeft van overtuigende ontwerpkwaliteiten. Je hebt ervaring en passie voor 
online grafisch design en het creëren van een brand beleving. Verder weet je alle ins en outs 
van webfonts, lay-out, typografie en kleurentheorieën en heb je kennis van Wordpress, 
Axure (of soortgelijk), Adobe InDesign, Photoshop en Illustrator. 

Als persoon werk je graag samen en heb je een prettige en open persoonlijkheid. Je hebt 
een voorliefde voor Design, dat niet alleen uit je werk blijkt en je bent up to date voor wat 
betreft de laatste innovaties en trends. Je hebt oog voor detail, bent in staat om de juiste 
prioriteiten te bepalen en doet wat je belooft. Je communiceert effectief en bent er niet vies 
van om een extra stap te zetten op het moment dat dat nodig is. Als laatste beheers je de 
Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.  



 
Wat bieden we je? 

 Een omgeving waarin innovatie, design, samenwerking, plezier en resultaat centraal 
staan; we zijn niet voor niets één van de snelstgroeiende motorkledingmerken in de 
wereld 

 Een internationale werkomgeving met klanten in meer dan 70 landen en leveranciers 
over de hele wereld.  

 Een merk dat in de motorbranche internationaal wordt gezien als een ''benchmark for 
good (product) design''. 

 Veel ruimte voor eigen ideeën, tijd voor creativiteit en een zelfstandig werkklimaat.  

 Een prima arbeidsvoorwaarden pakket en ruime opleiding- en kennismogelijkheden om 
jezelf verder te ontwikkelen, persoonlijk en vakinhoudelijk.  

 
 

Solliciteren? 
We ontvangen graag je sollicitatie en verzoeken je jouw motivatiebrief en CV naar 
work@revit.eu te mailen. Heb je nog vragen over deze functie? Bel dan met Ruud van Berlo 
+31 412 69 67 30 of stuur hem een e-mail naar work@revit.eu. 
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