Mijksenaar is op zoek
naar nieuwe
wayfindingontwerpers!

Connecting people
with spaces and places

Mijksenaar Job Day
Daarom organiseren we op 12 mei voor
de negende keer een Job Day. Op deze
dag nodigen we veelbelovende
kandidaten uit om zich van hun beste
kant te laten zien. Studeer je pas in
september af? Ook in jou zijn we
geïnteresseert!
Mijksenaar is een ontwerp- en
adviesbureau gespecialiseerd in
wayfinding. In onze studio aan de
Amsterdamse grachten analyseert en
ontwerpt ons internationale team aan
oplossingen voor een groot en
wisselend publiek. Zo helpen we
reizigers de weg te vinden in grote
internationale luchthavens, leiden we
toeristen en inwoners door de mooiste
straten van een stad en laten we
kinderen de weg bepalen in de
dierentuin om de hoek.
Met vestigingen in Amsterdam en New
York zijn we met zo’n 35 Mijksies actief
in binnen- en buitenland. Onze grote
variëteit aan opdrachtgevers vraagt om
unieke en gespecialiseerde oplossingen
die grafisch, ruimtelijk en digitaal
kunnen zijn.
Stuur jouw brief en CV naar
jobs@mijksenaar.com voor 8 mei. Block
alvast 12 mei in je agenda. Voor het
geval je wordt uitgenodigd!

Functie-omschrijving
Als wayfindingontwerper werk je mee aan
nationale en internationale
wayfindingprojecten, waarbij je analyses
uitvoert, strategieën ontwikkelt en dit
vervolgens naar ontwerpen vertaalt. Je zet
hierbij verschillende middelen in, zoals
ruimtelijke aanpassingen, toevoegingen aan
een gebouw of gebied, digitale tools of
bewegwijzering.
Onze ideale kandidaat:
· Wil zich graag verder ontwikkelen in ons
specialisme en heeft de drive om te werken
en te leren in een multidisciplinaire
wayfinding organisatie.
· Heeft een (bijna) afgeronde relevante HBO
of WO opleiding in bijvoorbeeld, grafisch
design, industrieel design, service design,
information design of UI/UX.
· En heeft maximaal 5 jaar werkervaring.
· Is creatief, analytisch en nieuwsgierig.
· Heeft oog voor detail, maar kan ook goed
overzicht houden.
· Kan goed overweg met Adobe CC en/of
relevante 3D visualisatie en design
programatuur.
· Spreekt en schrijft foutloos Nederlands en
Engels.
· Is woonachtig in Nederland.

Job day
De dag begint met een assessment, waarbij
we je een aantal Mijksenaar cases
voorleggen. Dit geeft ons inzicht in jouw
grafische, ruimtelijke, analytische en
verrassende andere vaardigheden. In de
volgende rondes voer je gesprekken met
ontwerpers en projectleiders, hier kunnen
we wat dieper ingaan op de cases en kijken
of er een klik is. Tot slot spreek je nog met
iemand van het MT.

Mijksenaar biedt:
· Een marktconform salaris;
· 25 vakantiedagen en 5 mei is bij ons een
vaste vrije dag;
· Vergoedingen voor o.a. sporten;
· Flexibel en hybride werken;
· MacBook en alles wat je nodig hebt om
goed te kunnen werken;
· Pensioenregeling betaald door Mijksenaar;

en aan het einde van de dag weet je al of jij

· Creatieve teammeetings zoals “Creative
Thursdays”;

de nieuwste Mijksie wordt!

· Borrels, diners en bureau-uitjes.

Elke ronde valt er een aantal kandidaten af

De Job Day vindt plaats bij ons op kantoor
in Amsterdam, dus tussen de rondes heb je
de kans om wat van de sfeer te proeven en
een praatje te maken met je mogelijk
toekomstige collega’s.

