Vacature Creatief DTP’er

VACATURE
CREATIEF DTP’ER
Wij zijn op zoek naar een creatief DTP’er die
met oog voor detail en passie voor huisstijlen,
graﬁsche vormgeving van hoog niveau aﬂevert.
De functie
Als creatief DTP’er bij NCP ga je aan de slag binnen een leuk en veelzijdig team,
waar jij met jouw vaardigheden als vormgever de puntjes op de ‘i’ kan zetten.
Je bent gespecialiseerd in het doorvertalen van een huisstijl naar diverse
graﬁsche uitingen en bent pas tevreden als iets echt helemaal af is.
Binnen de software van Adobe heb jij minimaal Indesign en Illustrator helemaal
in de vingers, is het werken met “grids en guidelines” voor jou een must en vind
je het bovenal belangrijk dat ieder detail binnen het ontwerp klopt.
Je weet een goede balans te vinden tussen het volledig concentreren op je
eigen werkzaamheden, en het samenwerken met andere creatieve collega’s

Nieuw Creatief Peil is het bureau

uit het team. Het beste resultaat komt voort uit teamwerk en dat zie je terug

voor merkstrategie en design. Wij

in de ontwerpen die jij oplevert.

ontwikkelen

merkidentiteiten

die

een positieve impact hebben op de

Wanneer jij:

groei van onze klanten.

• Werkervaring hebt als graﬁsch vormgever/creatief DTP’er;
• Een portfolio kan laten zien waarin jouw talent duidelijk naar voren komt;
• Plezier haalt uit het nauwkeurig en gedetailleerd werken;
• Een positieve werkhouding hebt en energie krijgt van dingen afronden;
• Minimaal 4 dagen per week beschikbaar bent;
• Vloeiend Nederlands en Engels spreekt;

Dan bieden wij:
• De kans om door te groeien en je verder te ontwikkelen als designer;

Mooi verhaal?

• Een toﬀe werkplek in hartje centrum van Rotterdam (Het Industriegebouw);

Stuur je motivatie en CV + een link

• Een prima salaris en een bijdrage in de opbouw van jouw pensioen;

naar je online portfolio naar:

• Jaarlijks studiebudget en ruimte om naar eigen inzicht events bij te wonen;
• Mogelijkheid tot vergoeding van reiskosten als je van buiten Rotterdam komt;

r.wilmink@buroncp.com

• Een gezonde lunch, lekkere borrels en “gesneifelde” team-uitjes.

T.a.v. Rogier Wilmink

