
 

Senior Product Designer / Stylist  

 
  
Van Baal Textiles is na 38 jaar nog steeds een jong en snelgroeiend familiebedrijf in Breda.           
We zijn Creatief, Commercieel, Professioneel, Betrokken en Enthousiast in de zaken die wij doen.        
Textiel is onze basis voor zowel Interieur, Kind als Dier en zijn al jaren toonaangevend in de markt. 
Teamwork is zeer belangrijk voor ons succes, onze klanten en de collega’s staan dan ook bij ons 
centraal en streven dagelijks naar plezier en resultaat met ons team.  

Onze merken: OVERSEAS, WOOFF en LEBEL worden in diverse Tuincentra, Woonwarenhuizen, 
DIY als dierspeciaalzaken aangeboden en tonen aan dat klanten met veel genoegen bij ons de 
collecties onderbrengen. Naast het kantoor in Breda werken wij zeer nauw samen met onze 
collega’s in Tunesië waar de producten voor Van Baal worden geproduceerd. De hoofdvestiging met 

afdelingen styling, sales, marketing en logistiek zit in Breda en het team bestaat uit ca. 25 zeer 

enthousiaste collega’s. Voor de afdeling styling in Breda zijn wij op zoek naar een nieuwe creatieve 
collega om de ambitieuze groei en professionalisering van het bedrijf verder voort te zetten.  

 
 

Ben jij onze nieuwe :    Senior Product Designer / Stylist M/V  
 
 
 
Als Senior Product Designer ga je met ervaring in het ontwikkelen van commerciele concepten 
ervoor zorgen dat wij toonaangevend zijn en klanten continue verrassen met trendy producten. 

Naast het signaleren van de nieuwste trends en deze vertalen naar gave lifestyle producten is het 
opstellen van nauwkeurig uitgewerkte confectiesheets, trendy moodboards en presentaties voor 
(inter)nationale klanten een zeer belangrijk onderdeel van deze zeer afwisselende functie. Naast 
deze dagelijkse werkzaamheden is het begeleiden en inspireren van je collega’s op de afdeling 

styling een zeer belangrijke onderdeel en biedt het veel afwisseling.  

Je bent medeverantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van collecties en je volgt dagelijks 
nauwkeurig het proces vanaf het eerste ontwerp, confectie tot en met de gehele productfotografie. 

Naast je creatieve inbreng is support aan de afdeling marketing, sales en e-commerce ook zeker 
een onderdeel en ben je hierdoor dus een belangrijke schakel binnen de keten van het bedrijf. 
Mocht je jezelf in deze functie herkennen en wil je met een creatief en commercieel team bouwen 
aan het snel uitbreiden van ons Europese succes, meld je dan direct bij ons aan zodat we elkaar 
snel leren kennen, wij kijken er naar uit!  
 

Wij zoeken :   

• 3-5 jaar aantoonbare werkervaring in soortgelijke functie.  

• HBO werk/denkniveau met een opleiding in design, fashion en/of category management.  

• Perfecte kennis in Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign en Office is een pré.   

• Hands-on mentaliteit, je bent naast een inspirator ook een natuurlijke doener. 

• Bent in bezit van rijbewijs B en woont in de omgeving van Breda. 

• Je werkt nauwkeurig, doet bijna geen concessies en legt de lat hoog voor perfectie.  

• Werkt goed zelfstandig maar behoud ook zeker het overzicht over de gehele afdeling.  

• Is analytisch ingesteld en kan op basis van verkregen data de juiste beslissingen nemen. 

• Beheerst perfect de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden : 
 

• Een uitdagende fulltime (38 uur) functie in een groeiend bedrijf.  
• Informele en prettige werksfeer met een enthousiast en ervaren team.  
• Doorgroeimogelijkheden en opties voor loopbaan begeleiding.  

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Groothandel Textiel.  

• Goede pensioenvoorzieningen.  
• Deelname aan diverse trendlezingen en het bezoeken van (inter)nationale vakbeurzen.  
• 25 vakantiedagen. 

http://www.van-baal.nl/

