
 

 

 

VACATURE: DESIGNER ZZP 
14-11-2019 
 
Suit Up is opzoek naar een jonge, talentvolle designer en marketeer die zich graag laat 
uitdagen. Word jij enthousiast van onze kleding, geloof jij in onze visie? Dan is dat een 
uitstekende basis om te solliciteren. Dit potentieel willen wij samen met jou verder ontdekken 
en ontplooien. 
 
Ons nieuwe kantoor aan de Franse akker in Breda ademt lifestyle en laat je zien dat 
bedrijfskleding ook fashion is. Op deze plek inspireren we onze klanten en ons team om het 
maximale resultaat na te streven. Je gaat verstelt staan dat bedrijfskleding zo hip is. 
 
Het succes van Suit Up is mede te danken aan ons toegewijde team dat elke dag met veel 
passie werkt aan onze gezamenlijke doelen en ambities. Een doel daarvan is samen met jou 
de corporate fashion award winnen. Daarnaast willen we trendzetter zijn in de markt en de 
meest modieuze collecties van de BeNeLux voeren. 
 
In deze uitdagende functie als Designer ben je verantwoordelijk voor:   
 
Werkzaamheden: 

• Design:  

Bedenken van op maat gemaakte concepten voor de custom line. 
Uitwerken van visuele moodboards.  
Selecteren van materialen en fournituren. 
Ontwikkelen van prints. 

• Onderzoek:  

Trends waarnemen en beïnvloeden van het eigen SU assortiment in materialen / technieken 
/ pasvorm.  

• Ontwikkeling:  

Aanleveren van technische werktekeningen in Illustrator en het verwerken van wijzigingen na 
fittings in samenwerking met de product developer. 
Collectie ontwikkeling voor SU exclusive  

• Analysis & Iterate:  

Deelnemen aan de oriëntatie en inventarisatie gesprekken als ook de pitch voor nieuwe 
projecten in samenwerking met Accountmanagers. 

• Project managment:  



 

Het kunnen werken aan meerder projecten en het beheren van je urenbudget en deadlines is 
key.  

DE KANDIDAAT                     
We zijn opzoek naar een multi-talent. Je bent en ademt fashion. Observeren van trends 
gebeurt van nature en je weet dit heel zorgvuldig te vertalen naar corporate wear. Je bent 
een echte teamplayer en houdt ervan samen successen te boeken. Je krijgt een kick van het 
presenteren aan klanten en voelt je echt trots wanneer je dragers in jouw creaties ziet.  
 
Naast dat je affiniteit hebt met mode beschik je over: 
 
• Afgeronde mbo-niveau 4 of hbo-opleiding in de richting design / mode ontwerp 
• Gedegen kennis van Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator 
• Een nauwkeurige en gestructureerde werkstijl 
• Commerciële en analytische aanpak 
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels  
 
ONS AANBOD 
Suit Up bied je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, 
initiatief en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je komt terecht in een snelgroeiende 
organisatie met enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven 
ontwikkelen. Je salaris is marktconform. 
 
CONTACT 
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
info@suitupnow.nl onder vermelding van “Designer”  
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Roel Mangnus, tel. 076-
5328764. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


