
 

DTP-er voor 32 uur  
M.i.v. 1 april 2022 (eerder kan ook) 

Vind je het leuk om in een ondernemende, dynamische en creatieve omgeving te werken? Heb je sterke 
technische kwaliteiten én ervaring in het opmaken van online campagnes? Wij zijn op zoek naar dé DTP-er die 
onze huisstijl kan vertalen naar online video en foto campagne beelden! 

Wat ga je doen? 
Wij zoeken een  all-round DTP-er voor 32 uur per week met sterke technische kwaliteiten m.i.v. 1 april 2022 
maar eerder kan ook. Je wordt onderdeel van ons content team. Naast de uitdaging van het technische aspect 
van het opmaakproces, ben je in staat om onze huisstijl te vertalen in online-offline uitingen. Je ondersteunt de 
creative director en en verantwoordelijk voor de gehele online digitale content voor de website en de social 
media kanalen. De content bestaat uit campagnes met video’s & foto advertenties. Maandelijks worden er 
fotoshoots gedaan van settings waar het behang de hoofdrol heeft. Van deze fotoshoots moet er content 
gemaakt worden en dat wordt jouw opdracht! 

Wat vragen we van je? 
Je bent ondersteunend aan de Creative Director en hebt een belangrijke rol in de snelheid en kwaliteit van het 
creatieve proces binnen Creative Lab Amsterdam. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met living settings en 
dat je ons merk kan vertalen in de content die je gaat creëren. Het is erg belangrijk dat je zelfstandig kunt 
werken, met verantwoordelijkheden kan omgaan, proactief en oplossingsgericht bent. Je krijgt veel vrijheid en 
jij weet hier op een goede manier mee om te gaan. Je bent in staat in snel te kunnen schakelen tussen 
verschillende soorten werkzaamheden.  

• Minimaal 3 jaar werkervaring 

• Complete beheersing van Adobe InDesign, Photoshop en Illustrator, Premiere Pro of Final Cut Pro 

• Minimaal afgeronde MBO opleiding Grafische Vormgeving 

• Sterke technische kwaliteiten & secuur werken 

• Zelfstandig en oplossingsgericht 

• Gedreven om de deadlines te halen en snel kunnen schakelen 

• Nieuwsgierig van aard & graag willen leren 

• Affiniteit met interieur & styling 

• Zelf filmen en fotograferen is geen must, wel een pré 

Wat hebben we jou te bieden? 
Wij bieden jou een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie binnen een jonge dynamische 
organisatie die hard aan het groeien is. Korte lijnen, no-nonsene, informele sfeer, hard werken, maar ook zeker 
tijd voor gezelligheid! We bieden je een bepaalde tijd contract en een marktconform salaris afhankelijk van 
ervaring, flexibele werktijden en voldoende persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. We vinden het 
belangrijk dat je doet waar je goed in bent en daar ook energie van krijgt! 

Neem contact op! 
Denk je na het lezen van de vacature, dit is iets voor mij? Aarzel niet, reageer vóór 28 februari 2022. Schrijf 
een motivatie brief en stuur dit samen met jouw cv en portfolio naar Sophie naar 
hello@creativelabamsterdam.com. Je vindt ons op www.creativelabamsterdam.com.  

Over Creative Lab Amsterdam 

mailto:hello@creativelabamsterdam.com
http://www.creativelabamsterdam.com


Creative Lab Amsterdam maakt dingen waar je blij van wordt als je het ziet én krijgt, net even anders. We 
houden van mooi, maar keep it simple. De huidige collectie producten bestaat uit wenskaarten, stationery 
producten en behang. Verrassende designs en prints, intense kleuren, exclusieve papiersoorten, hoogwaardige 
kwaliteit en ambachtelijke druk-en printtechnieken typeren onze producten. Onze klanten zitten in heel Europa 
en daar komen elke dag steeds meer klanten bij. We zijn ambitieus en hebben grootse plannen!


