
Jij hebt
• Een hbo of universitaire achtergrond;

• Je hebt aantoonbare vaardigheden op het gebied van visualisatie en 

illustratie;

• Goede beheersing van Adobe InDesign en Adobe Illustrator;

• Affiniteit met- en gevoel voor visual thinking en design thinking;

• Ervaring in het geven van workshops en trainingen;

• De energie om samen met consultants en ontwerpers aan de slag te gaan;

• Het doorzettingsvermogen en de creativiteit om onze nieuwe propositie 

verder uit te breiden;

• Je bent breed geïnteresseerd, leergierig en bent (en blijft) graag op de 

hoogte van nieuwe trends, ontwikkelingen en tools;

Vacature Visual Consultant / Creative facilitator (m/v)

Visual consultant / Creative facilitator
Als visual consultant sta je tussen de klant en de designer in. Je maakt de 

vertaalslag van complexe informatie naar creatief concept en visueel product. 

Jouw gereedschap hierbij? Analytisch inzicht, het lef om kritische vragen te 

stellen en creative skills. Staat er een whiteboard in de vergaderzaal? Dan ben 

jij daar te vinden. Moet er een infographic gemaakt worden over een strategie? 

Dan bepaal jij met de klant wat er wel of niet in moet komen en maakt daar 

een schets van. Je vindt het leuk om in het diepe te springen en vindt het niet 

eng om voor groepen te spreken of het voortouw te nemen. Voor jou is visua-

liseren geen doel, maar een middel om inzicht, draagvlak en betrokkenheid te 

creeëren.

Bij Getting the picture zijn we per direct op zoek naar iemand die moeiteloos complexe informatie begrijpelijk maakt en het leuk vindt om 
groepen te faciliteren op creatieve en visuele wijze. Voel jij je aangesproken? Laat ons dan weten waarom!

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.www.gtp.nl

Over Getting the picture
Het is onze passie mensen zélf het grotere plaatje te laten zien. Dit doen we 

door visueel denken in te zetten bij strategie- verander- of innovatietrajecten 

en samen met klanten het creatieve proces te doorlopen. Wij ervaren keer op 

keer dat het creëren van een visueel product vraagt om een andere manier van 

denken. Waarbij elk element duidelijk wordt verbeeld, taal concreet is en het 

verhaal logisch. Leuk om te doen, én de boodschap blijft beter hangen. Deze 

ervaring delen wij graag met onze klanten.

Visual consulting is ons vak. We bouwen voort op gedegen consulting ervaring 

in grote- en middelgrote verandertrajecten. Ook hebben we ruim zes jaar erva-

ring in business visualisatie onder de vlag van ontwerpbureau in60seconds; 

we zitten samen in één pand. De unieke combinatie van ervaren consultants en 

getalenteerde designers zorgt voor inhoudelijke én creatieve ondersteuning 

tijdens het visuele denkproces.

Jouw takenpakket
• Workshops geven en groepen faciliteren

• Ontwikkelen van nieuwe trainingen en workshops

• Vertaalslag maken van complexe inhoud naar visuele en creatieve concep-

ten (samen met een ontwerper en consultant)

• Creatieve concepten uitwerken, bijvoorbeeld in schetsvorm, storyboard of 

structuuropzet

Wat wij bieden
Getting the picture biedt je een uitdagende functie binnen een jong en ener-

giek team van 30 personen (samen met in60seconds). Een kantoor met infor-

mele sfeer op een mooie locatie in hartje Amsterdam. We bieden een markt-

conform salaris- en arbeidsvoorwaarden.

Interesse in deze vacature?
Stuur ons je gegevens, motivatiebrief en portfolio door te klikken op 
onderstaande button. 

Solliciteer op deze vacature

https://in60seconds.homerun.co/visual-consultant-mv/nl/apply

