Wihabo is op zoek naar een
TECHNISCH DTP-ER (M/V)
die oplossingsgericht, flexibel en kwaliteitsbewust is

Als technisch DTP-er zorg je ervoor dat inkomende orders worden opgemaakt,
bewerkt en voorbereid zodat jouw collega’s ze verder kunnen verwerken. Met jouw
diepgaande kennis van DTP software en grafisch technische knowhow blaas je
iedereen van zijn stoel en als er nieuwe technische mogelijkheden zijn, ben jij de
eerste die ermee aan de slag gaat. Termen als resolutie, stansvorm, drukvelindeling
en katernen roepen bij jou geen vraagtekens op. Omdat het behalen van deadlines
en het nakomen van afspraken in jouw DNA zit, weet iedereen je snel te vinden.

Wie zijn wij?
Wihabo is een veelzijdige grafische dienstverlener die al 30 jaar meedraait op de
particuliere en zakelijke markt. De mentaliteit van ons familiebedrijf kenmerkt zich
door een enorme klantgerichtheid. Dit combineren we met een duurzaam ingericht
productieproces en een uniek machinepark: digitaal, offset en afwerking onder
één dak. Dankzij vier hoogwaardige digitale drukpersen, onze geautomatiseerde
afwerkingsmogelijkheden en een intelligent gedigitaliseerde workflow ontplooien
we ons nadrukkelijk als digitale drukwerkspecialist. We onderscheiden ons van de
rest door anders te durven denken en doen in het digitale tijdperk. Aan het roer
staan de broers Joris en Ruud Bosch, samen met vader Willy. Vanuit de drukkerij
in Geffen werken dagelijks ruim 50 mensen. Op wihabo.nl vind je meer informatie over
ons bedrijf.

Werkzaamheden
• Verantwoordelijk voor de controle, correctie en verwerking van grafische
bestanden.
• Het in orde maken van bestanden voor zowel offset als digitaal drukwerk (HP Indigo).
• Het in orde maken van bestanden voor digitale afwerkingen, zoals de digitale
snijmachines en folieafwerking.
• Ondersteunen van collega’s bij technische vragen.
• Naast je technische kennis ben je ook in staat om zo nu en dan een flyer
of brochure op te maken.

Wat vragen wij van jou?
We komen graag met jou in gesprek als je beschikt over:
• MBO 4 werk- en denkniveau.
• Relevante werkervaring is een vereiste.
• Adobe Indesign kent voor jou geen geheimen, daarnaast heb je ruime
ervaring in Illustrator en Photoshop.
• Kennis van Enfocus Pitstop en Apogee prePress is een pré.
• Flexibele werkinstelling (geen 9-5 mentaliteit)
• Kwaliteitsbewust en goed technisch inzicht.
• Je bent altijd scherp ondanks alle hectiek, ad hoc zaken en de veelheid
aan projecten waar je tegelijkertijd aan mag werken.
• Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren en kunt
goed in een team samenwerken.

Wat krijg je van ons?
• Een zelfstandige, verantwoordelijke fulltime functie in een ambitieus en
ondernemend bedrijf. Door de verschillende processen en mensen waarmee
je werkt, is echt geen dag hetzelfde.
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar vooral
ook respect voor elkaar en een goede sfeer.
• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werken
denkniveau en ervaring.

Interesse?
Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan voor 10 februari 2019 je
motivatie en cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de onderwerpregel de functienaam waarvoor je solliciteert. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Mike Rovers, op telefoonnummer (073) 534 07 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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