
 

 

Vacature 
Visual Designer & Developer 

Bedrijf 

Wij zijn Restau en maken it-oplossingen voor de Horeca. Wij  
hebben een compleet nieuw én zeer uniek hospitality systeem  
gemaakt voor feest- en trouwlocaties, genaamd “Magic Hospitality  
Manager”. We zijn hier Nederland mee aan het veroveren en onze  
klanten zijn zo enthousiast, dat we wel wat hulp kunnen gebruiken  
om dit systeem nog groter en beter te maken!  

Functie omschrijving 

Je gaat als (Visual) Designer aan de slag om dit systeem verder te  
ontwikkelen en tot een hoger niveau te tillen. Bestaande functies  
verbeteren, maar vooral nieuwe functionaliteiten uitdenken en  
ontwerpen, waar de eindgebruiker écht wat aan heeft. Dit doe je  
door bijvoorbeeld bij onze klanten (evenementenlocaties) mee te  
lopen en first-hand te zien hoe gebruikers het systeem ervaren.  
 
En verder… 
 
Je barst van de ideeën en bent gewoon erg goed in grafisch ontwerpen. Dit is jouw project waar je altijd naar 
op zoek was: je bedenkt, ontwerpt in ontwikkelt 1 systeem en bent dé to-go-to person hiervoor. Je neemt 
ownership (want jij bent de beste designer die er is, toch?) en bent bij het gehele proces betrokken; je weet 
jouw ideeën samen met front-end developers en programmeurs tot leven te brengen. Je combineert  
aspecten van functionele behoeften en visuele kracht om het systeem  
vorm te geven. Dat responsive design consistentie en een doelgericht  
ontwerp verlangt, is jou niets nieuws.  
 
Je denkt en durft, bent enthousiast, kritisch, relaxed, precies en een  



echte teamplayer.Je combineert aspecten van functionele behoeften en visuele kracht om het systeem vorm 
te geven. Dat responsive design consistentie en een doelgericht ontwerp verlangt, is jou niets nieuws.  

Je denkt en durft, bent enthousiast, kritisch, relaxed, precies en een echte teamplayer. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Jouw profiel  

- Je hebt een hbo+ niveau en aantoonbare ervaring en passie voor  
  het (web)design vak. 
- Je hebt een (divers) portfolio met relevant werk. 
- Je hebt kennis & ervaring met het ontwerpen van complete  
  (responsive) websites en/of apps. 
- Je begrijpt het belang van herbruikbare style componenten waarmee  
  je voor brand & interactieve consistentie zorgt. 
- Je kunt jouw design aan developers uitleggen, zodat zij het kunnen  
  implementeren. 
- Je bent vaardig met Sketch, PhotoShop, Illustrator etc. Kennis van CSS  
  is een pré. 
 
 
Het werkveld 
 



We zitten in een gezellig pakhuis op de brouwersgracht in (hartje)  
Amsterdam. Een hele leuke werkomgeving met gezellige collega’s waar  
je veel kan leren en waar je zelf de leiding en verantwoordelijkheid krijgt  
over je werkzaamheden. Je krijgt bijvoorbeeld een sleutel van kantoor  
zodat je in je vrije tijd en ‘s avonds ook lekker aan het werk kan. Maar  
thuiswerken.. dat kan natuurlijk ook! Daarnaast zit je af en toe in een  
beachclub, een kasteel of een party-centrum om ideeën op te doen,  
testen uit te voeren of first-hand te zien hoe jouw functies in de praktijk  
werken.  

Hoe je dag er uit kan zien 

Vandaag begin je aan een nieuwe functionaliteit. Je hebt gister  
meegelopen bij een bruiloft op een kasteel en hebt ideeën opgedaan  
voor een functie die erg zal helpen in de bediening. Samen met de  
UX-designer en andere developers in het team bespreek je hoe de  
eerste story te pakken. Je pairt met de PHP developer om te zorgen  
dat de juiste data beschikbaar is. Net voor de lunch komt een ander  
design nog terug van de slicer die even nagekeken moet worden op  
foutjes en door jou goedgekeurd moet worden. ’s Middags begin je  
aan de eerste designs van jouw nieuwe functionaliteit. In de namiddag  
nog snel even langs een beachclub om jouw functie (waar je in de  
afgelopen weken op hebt lopen zwoegen) in actie te zien die net live  
is gegaan. 

 
 
 
Wij bieden 

- Geld. 
- Ongekend goede werksfeer. Met veel vrijheid om je eigen tijd in te  
 plannen. Maandelijkse borrels, legendarische feesten, de leukste  
 teamactiviteiten en een informele, speelse afdeling. 
- 23 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt. 
- Reiskostenvergoeding 
- Een leuke training gezien die je kan helpen in je werk? Doen we,  want we willen graag dat je elke 
dag weer een beetje beter wordt. 
- Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven.. Daar staan we  altijd voor open. Of je nu een 
week, maand of jaar bij ons werkt. 
- Een kantoor op een toplocatie op de Amsterdamse grachten.  



 Vanaf Amsterdam Centraal is het 3 keer vallen voor je er bent.  
 Oké, het is 5 minuten lopen. 

 
Solliciteren 
 
Stuur je CV en portfolio naar info@restau.nl tav Jorn Docter. 

 
Restau 
Brouwersgracht 238 
1013 HE Amsterdam 
 
Tel. 020 36 38 633 
https://restau.nl 
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