
Medior Game Artist 2D 
(NL, Eindhoven) 
 
Ben jij altijd aan het doodlen in een schetsboek? Vind je het leuk 
om nieuwe stijlen te leren en ben je een baas in karakters, game 
UI en animeren? Neem dan contact met ons op! 
 
 

 
Over ons 
Het Game Solutions Lab is een game studio die games inzet om het gedrag van mensen en 
organisaties op een impactvolle manier te beïnvloeden. Dit doen we door de ontwikkeling 
van serious games & gamified apps met opdrachtgevers uit verschillende domeinen, met 
een voorliefde voor gezondheid en geluk. Met bij elkaar opgeteld meer dan 50 jaar ervaring 
op het gebied van business, concepting, game production en ontwikkeling kunnen we samen 
met de partners en opdrachtgever in zo kort mogelijke tijd een prototype ontwikkelen 
waarmee het gewenste resultaat getoetst kan worden. Daarna zullen we de game uitwerken 
tot een volwaardig te distribueren product.  
 
Verantwoordelijkheden: 

• Samenwerken met het creatieve team bestaande uit concepters, developers, sound 
designers, producer en andere ontwikkelaars om tot zo’n goed mogelijk product te 
komen 

• Iteratief ontwikkelen van prototypes en volledige games 

• Samen met de art directer bepalen welke art-style het beste bij de game past en deze 
verder uitwerken 

• Tekenen en animeren van in-game art assets zoals UI-elementen, karakters, 
achtergronden, etc 

• Produceren van marketing en promotiemateriaal 
 

We zoeken iemand met: 

• humor en goede teamspirit 

• ervaring met het ontwikkelen van (serious) games 

• goede vaardigheid in photoshop, adobe illustrator 

• ervaring in het neerzetten van diverse stijlen, passend bij de game 

• kennis van game UI en User eXperience 

• Multitasking vaardigheden om meerdere projecten tegelijkertijd te kunnen uitvoeren 

• Goede communicatievaardigheden 

• Goed kunnen plannen, inschatten, prioriteren van binnen een agile development 
omgeving 

• 4+ jaar ervaring in het grafisch ontwerpen van (released) games en apps 
 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende en dynamische baan bij een jong bedrijf met veel ervaring 

• Een open, informele en sfeervolle werkplek die je zelf mee mag vormgeven 



• De kans om mee te bouwen aan een succesvol serious game bedrijf 

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

• De mogelijkheid om met spelen het gedrag van mensen en organisaties positief te 
beïnvloeden 

 
 
 
 
 


