Junior DTP’er
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste junior DTP’er voor het verrichten
van grafische werkzaamheden ten behoeve van onze webwinkel
www.kartonnenwinkel.nl, Holbox en Navenant.
Functie
Je beoordeelt bestanden die via de webshop of per mail aangeleverd
worden of deze geschikt zijn voor print en communiceert daarover met de
klant. Je maakt de digitale bestanden vervolgens gereed voor productie en
doet waar nodig aanpassingen. Verder houd je je bezig met de visuals voor
onze website, nieuwsbrieven en alle social media kanalen.
Algemene kenmerken passend bij de ideale kandidaat:
•

Minimaal MBO niveau; grafische richting
Bekend met de programma’s Adobe Indesign, Adobe Illustrator en
Adobe Photoshop

•

Creatief, goede communicatieve vaardigheden;

•

Sterke persoonlijkheid, alert op de voortgang van het proces, snel
en adequaat kunnen reageren.

Ons aanbod:
Dynamische job met uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, plus alle faciliteiten om werkzaamheden naar behoren
te kunnen uitvoeren.
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, voorzien van CV naar:
Holbox bv
T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
6101 AE ECHT
T. 0475-569595
E. vacatures@holbox.nl
Holbox kent jaar op jaar een gezonde groei. Aan de basis van deze groei
staan onze enthousiaste medewerkers die in nauwe samenwerking tussen
sales, design en productie in Echt (NL) en Gliwice (PL), onze opdrachtgevers
voorzien van kwalitatief hoogstaande bedrukte kartonnen displays en
andere Point Of Salesmaterialen. Onze producten maken onderdeel uit van
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reclamecampagnes of zijn op zichzelf staande acties die bijdragen aan het
salessucces van onze klanten. Zij zijn afkomstig uit de retail- en
reclamewereld, of zijn FMCG producenten als Mars, Unilever, Reckitt
Benckiser, en cosmeticamerken als L'Oréal.

Kartonnenwinkel.nl, onderdeel van de Holbox groep, is een unieke
webshop die eveneens een unieke serie aan kartonnen producten verkoopt.
De aangeboden producten variëren van displays tot speelgoed, POSmaterialen tot woonaccessoires en van zuilen tot levensgrote figuren.
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