Heb jij een aantal jaren werkervaring binnen de grafische wereld en ben je toe aan een
volgende stap? Ter vervanging van een collega zijn wij op zoek naar een

DTP-ER
WAAR KOM JE TE WERKEN?
The Inside B.V. in Deventer is een full service standbouwbedrijf dat in de afgelopen 20 jaar is uitgegroeid tot
één van Nederlands grootste internationale standbouwbedrijven. Vanuit de hoofdvestiging en
productielocatie in Deventer realiseert The Inside jaarlijks zo’n 400 projecten wereldwijd met 60 vaste
medewerkers en een vaste kring van freelancers. De kracht van The Inside ligt met name in creativiteit,
flexibiliteit en kwaliteit en daarin speelt elke afdeling een belangrijke rol. Een beter beeld krijgen van ons
bedrijf? Bekijk dan onze bedrijfsfilm!
WAT WORDT JOUW ROL?
Na goedkeuring van de klant op het 3D ontwerp, gemaakt door onze ontwerpafdeling, ben jij verantwoordelijk
voor de opmaak van de diverse signing in de stand. De aangeleverde bestanden zullen gecontroleerd en
opgemaakt moeten worden naar het juiste formaat. Kennis van printmedia, kleur en resolutie zijn hierbij van
groot belang. Ook maak je zo nu en dan een nieuw design op, maar de nadruk ligt op het technisch DTP-en.
De opdrachten ontvang je van één van de projectmanagers en goedkeuringen zullen via hen naar de klant
verstuurd worden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het op tijd bestellen bij de printleveranciers en hou je
nauw contact met hen over de vorderingen.
WAT NEEM JE MEE?
• Je hebt een MBO-opleiding aan het Grafisch Lyceum gevolgd en enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie;
• Je bent zeer bedreven in Indesign, Illustrator, Photoshop en Acrobat, zowel in kennis als snelheid;
• Je ziet korte deadlines als een uitdaging;
• Je werkt gestructureerd met passie voor detail zonder verlies van kwaliteit en snelheid;
• Je hebt kennis van productie (aanleveren bestanden) voor grootformaat; printers/snijmachines;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent een teamspeler;
• Kennis van kleurbeheer en prepress is een pré.
WAT BIEDEN WIJ?
• Een betrokken en leuk team;
• Een passend salaris bij deze functie;
• Een fulltime functie voor 40 uur per week;
• Veel verantwoordelijkheid;
• Een afwisselende job met leuke opdrachten voor zowel nationale als internationale
opdrachtgevers;
• Een tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband.
BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?
Mail dan jouw cv en motivatie naar solliciteren@the-inside.nl t.a.v. Malou van
Veen. Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet!
MEER INFO?
Voor vragen of meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie
kun je contact opnemen met François de Rop: 0570 – 65 62 55.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
teugseweg 13

p.o. box 870

7418 am deventer [nl]

7400 aw deventer [nl]

t + 31 [0]570 65 62 55 f
+ 31 [0]570 65 61 85

w www.the-inside.nl e
info@the-inside.nl

