
Je kent ons wellicht van de Funky Falcon, Green Bullet of de White Mamba die in bijna heel Nederland te 
vinden zijn in de supermarkten en horeca, maar wist je ook dat wij iedere maand drie nieuwe 
limited-edition bieren brouwen? Van IPA’s tot zware stouts en fruitige sours. We brouwen alleen waar we 
zin in hebben. En dat doen wij trouwens met alles, daarom is ons motto: ‘Live a Little’.

We brouwen er dus op los en zijn flink aan het bouwen aan ons merk in Nederland maar ook daarbuiten 
en kunnen daar goed wat hulp bij gebruiken. Wij zijn dan ook per direct op zoek naar een junior designer 
(a.k.a. chef creatief) om ons team te versterken!

JOuW MIsSiE:
- Jij helpt de huisstijl verder te ontwikkelen, zowel online (digitaal) als offline (print/druk)
- Jij weet onze illustraties en logo op een passende manier door te vertalen naar (nieuwe) producten, 

denk bijvoorbeeld aan: 
▪ Offline (folders, flyers, posters, kaarten en POS materialen)  
▪ Online: banners, social content, webdesign

- Jij helpt Point of Sale (POS) materialen te ontwikkelen die door heel Nederland en daarbuiten 
zichtbaar zullen zijn, van display borden voor in de supermarkten, tot biervilten en barmatten voor 
in de horeca

- Als chef Creatief kom jij zelf ook met nieuwe ideeën om ons artwork in te zetten voor nieuwe 
producten, denk aan een eigen Two Chefs spel of nieuwe merchandise. 

- Jij bent onderdeel van het marketingteam en werkt mee aan verschillende projecten en campagnes 

BIj TWo cHeFs BReWiNg iS eR aLtIjD lEvEn iN dE bRoUwErIj!
Wat 10 jaar geleden begon met twee jonge chefs die gingen brouwen is 
inmiddels uitgegroeid tot een bruisende brouwerij met meerdere eigen 
restaurants/barren en veel toffe samenwerkingen!  

(aKa cHeF cReAtIeF)(aKa cHeF cReAtIeF)



WiE ZoEkEn We?
- Minimaal HBO werk- en denkniveau en een designopleiding of een commerciële opleiding met relevante 

design-ervaring 
- Van Adobe Creative Cloud raak jij in de wolken! Jij bent in staat om snel een idee om te zetten in beeld 

en weet met jouw design de consument te activeren
- Jij bent sociaal, communicatief sterk, klantgericht en hebt interesse in craft bier en FMCG. 
- Je spreekt en schrijft de Nederlandse en Engelse taal vloeiend
- Belangrijk is dat jij gestructureerd en zelfstandig kan werken. Jij bent een aanpakker die nieuwe 

projecten kan opstarten, en een doorzetter die alles vlot en succesvol weet af te ronden, ook bij 
eventuele tegenslagen.

- Jij bent woonachtig in de regio Amsterdam, want dat is waar de brouwerij en het kantoor zit

bOnUsPuNtEn aLs jE:
- De tofste foto’s en video’s kan schieten en/of bewerken
- Copy writing skills hebt 
- Zieke tovertrucs kent en/of van bordspellen houdt. 

HOe mAkEn wIj jE wErKeNdE lEvEn lEuKeR? 
- Jij komt terecht bij de leukste brouwerij van Nederland 
- Pensioenregeling
- Bedrijfslaptop 
- 25 vakantiedagen 
- Een mogelijkheid voor een fietsregeling (een hele-snelle fiets) 
- Toffe bedrijfsuitjes en team activiteiten
- Pooltafel, tafeltennis, tafelvoetbal en veel meer
- Unlimited supply van heerlijk vers craft bier direct uit de tank!

Wie wil dit nu niet?
  
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar marjoleine@twochefsbrewing.com en vertel ons welke ervaring jij 
meeneemt naar onze brouwerij. Wil jij echt punten scoren, dan zien we graag jouw design voor ons 
nieuwe bierviltje voor in onze eigen Two Chefs Barren.  
Link:   https://twochefsbrewing.com/brand-identity

Tot snel!


