
 

OPI BELUX zoekt student grafisch vormgeving 
 
Wie zijn we? 

Als invoerder van OPI producten voor België en Luxemburg zetten we steeds ons beste voetje voor, 

letterlijk dan. OPI is wereldwijd gekend voor kwaliteitsvolle hand- en voetverzorgingsproducten. Ons 

enthousiast en dynamisch team kan je terugvinden te Neder-Over-Heembeek, tussen Vilvoorde en 

Brussel, en is dus makkelijk bereikbaar.  

Wie zoeken we? 

Om het werk van ons marketingteam wat te verlichten zijn we op zoek naar een student met kennis 

van grafisch design. Ben jij creatief en weet je de identiteit van een merk perfect te vertalen naar 

grafische content? Wil je graag ervaring opdoen binnen een professioneel team? Dan ben jij de 

student die we zoeken!  

 Vereisten 

• Je bent student in een grafische opleiding en minstens 18 jaar. 

• Je kan je minimaal 1 keer per week vrijmaken gedurende het academiejaar.  

• Niemand heeft meer passie voor design dan jij!  

• Grafische programma’s zoals Photoshop, Indesign en/of Illustrator kennen voor jou geen 

geheimen.  

• Je bent precies en erg nauwkeurig  

• Je staat open voor feedback.  

• Je hebt oog voor het visuele: je begrijpt waarom de ene visual beter werkt dan de andere en 

je weet wat mensen aanspreekt.  

• Je bent creatief en hebt zin voor initiatief.  

Jouw takenpakket 

• Je ontwerpt banners voor de website zowel voor B2B als B2C.  

• Je werkt mee aan marketingcampagnes en zorgt voor de uitwerking van de grafische kant.  

• Je helpt bij het realiseren van brochures, flyers, posters en logo’s.  

• Je vertaalt een creatieve briefing naar een passend design, rekening houdend met de huisstijl 

van OPI.  

 

 



Wat bieden we? 

• Elke dag bestaat uit uitdagende projecten.  

• Je doet ervaring op binnen een team waar ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling.  

• In functie van je lessenrooster kijken we welke dag je kan komen werken.  

Laat van je horen!  

Voel je een vonk? Wil je graag solliciteren voor deze studentenjob? Stuur dan snel je cv en 

motivatiebrief naar info@opi-belgium.be.   
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