
 

Vacature:  

Webdesigner (M/V) 
24-32 uur 

 
 
 
OVER TARGETMEDIA 
 
TargetMedia is een jong, snelgroeiend bedrijf dat actief is op het gebied van online 
betalingen en content. TargetMedia verzorgt betaalsystemen voor een groot aantal 
internet- en mobiele internet websites. We bieden een uitgebreid portfolio aan producten 
als Premium SMS, 090X, iDEAL en Mobile Content Billing. Deze diensten hebben gemeen 
dat ze ontwikkeld zijn vanuit een “self service” concept. Alle betaaldiensten zijn online in 
te regelen en direct live. Daarnaast koppelt TargetMedia deze betaaldiensten ook aan 
ingelicenseerde content zoals ringtones, games en full track muziek.  
Tot de klantenkring van TargetMedia horen bedrijven als MSN Nederland, Samsung, 
Radio 538, Slam FM en nog velen anderen.  
 
Onze belangrijkste websites zijn: 
 
www.targetpay.com Online Betalingen 
www.targetsms.nl Premium en bulk SMS diensten 
www.ringtonio.nl Mobile entertainment 
www.downloadmusic.nl De eerste DRM-vrije online muziekwinkel van NL 
www.mobilecontentbilling.nl Dé betaalwijze voor het mobiele internet 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
Voor eigen websites en websites in opdracht ontwikkeld voor derden zijn wij op zoek 
naar een Webdesigner.  
 
Het takenpakket van de “Webdesigner” bestaat uit: 
 

- Ontwerpen van interfaces en designs voor websites. 
- Uitwerken van designvoorstellen tot (X)HTML en CSS voor websites  
- Het ontwerpen en ontwikkelen van Flash applicaties 
- Het onderhouden en vernieuwen van bestaande websites op designgebied 

 
 
WIJ ZOEKEN... 
 
Voor de functie van “Webdesigner” zoeken wij iemand op minimaal MBO niveau met een 
grafische opleiding en/of ruime ervaring.  
 
Je hebt een creatief denkvermogen en een uitgebreide kennis van (X)HTML, CSS, Flash, 
Adobe Photoshop en Illustrator. Ook beschik je over de nodige kennis om pagina’s te 
optimaliseren voor zoekmachines (SEO). Je bent tevens gedreven in het neerzetten van 
ontwerpen die gebruiksvriendelijk opgezet zijn (usability). Dit alles niet alleen voor 
websites binnen het reguliere internet maar ook op het gebied van mobiele internet.  

http://www.targetpay.com/�
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http://www.ringtonio.nl/�
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Additionele ervaring met 3D modelling en andere technieken zijn vanzelfsprekend een 
pré.  
 
Je bent leergierig ingesteld en staat open voor het verrijken van je kennis met nieuwe 
technieken en werkwijzen.  
 
Herken je jezelf in dit profiel, dan zien we graag je sollicitatiebrief, CV en portfolio 
tegemoet!  
 
 
 
WIJ BIEDEN... 
 
- Leuk werk in een informele werksfeer met enthousiaste, jonge mensen; 
- Een inspirerende werkomgeving en innovatieve diensten; 
- Veel ruimte voor eigen initiatief; 
- Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring; 
- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Albret Nieuwenhuis. 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 
Bedrijfsgegevens:   TargetMedia B.V. 

Huizermaatweg 550A 
1276 LM  HUIZEN (NH) 

 
Contactpersoon:   Albret Nieuwenhuis 
 
Telefoon:    035 - 523 25 40  
 
E-mailadres:    jobs@targetmedia.nl  
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