
JE UITDAGING
Je bent verantwoordelijk voor 
- het hele pré-press proces en opvolging van orders. Informatie en 

bestellingen van klanten ontvangen.
- lay-out van het drukwerk. 
- het drukklaar maken van kant-en-klaar aangeleverde bestanden en 

drukvormen. 
- technische ondersteuning bieden aan onze klanten.
Kortom je denkt mee in het hele drukproces.

WAT JE KAN
- Je hebt een degelijke grafische opleiding genoten.
- Je hebt voldoende ervaring als DTP-er binnen de grafische sector.
- Je hebt een grondige kennis van de Creative Suite: Adobe InDesign, 

Photoshop, Illustrator, Acrobat.
- Je kennis van PitStop, Suitcase, Microsoft Office mogen er ook zijn. Kennis 

van Wordpress is een plus, maar geen must.
- Je kan met een impositieprogramma overweg (Equios Screen).
- Je hebt een sterk druktechnisch grafisch inzicht.
- Je kan vlot communiceren in het Nederlands met onze klanten. Je hebt 

persoonlijk contact maar ook via e-mail en telefoon.

WIE JE BENT
- Je bent creatief met een gezonde interesse in de grafische sector.
- Je werkt proactief en zelfstandig maar blijft een teamspeler.
- Je werkt gestructureerd en je kan aan verschillende projecten tegelijk 

werken.
- Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
- Je houdt van afwisseling en bent flexibel.
- Je hebt een positieve ingesteldheid.
- Je bent oplossingsgericht en communicatief.
- Je bent punctueel.

ONS AANBOD
- Wij bieden jou een gevarieerde en creatieve functie binnen een klein, hecht 

en dynamisch team. 
- Je werkt in een deeltijdse betrekking (uren zijn samen overeen te komen, 

contract van onbepaalde duur)
- Je komt terecht in een bedrijf waar kwaliteit centraal staat en waar 

collega’s elkaar ondersteunen en helpen groeien. 
- Je krijgt een salaris overeenstemmend met je kennis en ervaring.

INTERESSE?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Hugo Symons. 
info@symonsdrukkerij.be

Voor vragen over deze vacature kan je bellen op het nummer 
+32 89 46 53 05.

VACATURE

DTP-ER / GRAFISCH ONTWERPER
(deeltijds)

Drukkerij Symons
Meeuwerkiezel 142

3960 Bree
België

+32 89 46 53 05
info@symonsdrukkerij.be
www.symonsdrukkerij.be

F I

Drukkerij Symons 
bestaat in 2022 

dertig jaar. 

Inmiddels zijn wij 
uitgegroeid tot een klein 
bedrijf met een hecht en 

flexibel team, dat veel 
ervaring heeft en goed op 

elkaar is ingespeeld.

Wij staan graag dicht bij 
onze klanten en houden 

van een uitdaging. 
Wij denken mee om zo 
tot het knapst mogelijk 

drukwerk te komen.

Van ontwerp tot 
eindproduct verzorgen 
wij zeer uiteenlopende 

opdrachten.
Wij doen dat met passie 
en liefde voor het vak en 

maken daarbij gebruik van 
moderne en eeuwenoude 

druktechnieken.

https://symonsdrukkerij.be
https://www.facebook.com/drukkerijsymons/
https://instagram.com/drukkerij_symons?igshid=lh0p5014d03v

