
Q Chocolate BV 
Entrepotstraat 8 
9100 Sint-Niklaas 
 

PACKAGING DESIGNER 
 

Q Chocolate is een familiebedrijf en produceert chocoladeproducten (tabletten, truffels, pralines), verkrijgbaar in zowel onze eigen merken als 
private label. We hebben net ons nieuwe merk Dr. Choq gelanceerd en zijn dat wereldwijd aan het uitrollen. 
 
Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega die zijn/haar schouders mee wil zetten onder het uitbouwen 
van onze eigen merken. 
 
Gebeten door grafisch ontwerp en een hart voor chocolade? Je bent creatief en denkt out of the box? Dan ben jij misschien wel de persoon die 
we zoeken! 
 

Wat ga je doen? 
- Je werkt zonder problemen een commerciële retail verpakking uit van concept en eerste ideeschets tot afgewerkt product in het schap 
- Je ontwerpt en optimaliseert de verpakkingen van onze eigen merken en die van klanten die dit vragen 
- Je beheert de databank van verpakkingen en ander grafisch materiaal  
- Je maakt mock-ups en/of packshots van nieuwe verpakkingen 
- Daarnaast kan je ook ingezet worden voor andere grafische opdrachten, indien nodig 

 

Wie ben je? 
- Je bent een vat vol creatieve ideëen met een passie voor packaging, typografie,… 
- Je kan een briefing omzetten in een sterk hedendaags ontwerp 
- Iemand waarbij werken met Adobe CC een automatisme is 
- Iemand met fotografieskills? Dan krijg je extra punten 
- Je job is jouw passie! Je volgt dan ook de nieuwste trends binnen jouw vakgebied met plezier op. 
- Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk (Frans is een pluspunt) 
 

 

Wij bieden 
- Een boeiende job in een groeiend en ambitieus familiebedrijf waar je mee het verschil kan maken  
- Een hands-on cultuur waar iedereen meedenkt en samen aan de kar trekt 
- Een voltijdse job met een aantrekkelijk loon 
- Heerlijke chocolade 
 

Interesse? 
Overtuig ons met je portfolio, cv & motivatiebrief via jobs@q-chocolate.be  
 

mailto:jobs@q-chocolate.be

