
Grafisch vormgever / DTP-er 
 
WAARSCHUWING: Bij het ontbreken van een grafisch vormgever is onderstaande tekst niet 
opgemaakt. 
 
Ben jij degene die altijd in de lach schiet omdat je een beelddenker bent? Weet jij die beelden te 
vertalen naar de mooiste visuals? Dan kom ik graag met jou in contact! 
 
Zoals de waarschuwing al verklapt zijn wij op zoek naar een grafisch vormgever / DTP-er. Je komt te 
werken in ons marketing team, waar jij zowel zelfstandig als in teamverband de mooiste uitingen 
maakt. 
 
De werkzaamheden zijn divers en met al jouw creativiteit denk jij met ons mee hoe we de inhoud het 
beste vorm kunnen geven. 
 
Denk hierbij aan;  

• Opmaak en uitwerken van brochures, advertenties of folders; 

• Verantwoordelijk voor het drukklaar maken van documenten en jij bent het aanspreekpunt 
voor onze leveranciers; 

• Ook voor een “oldskool” DTP klus draai jij je hand niet om. 
 
Natuurlijk is de functie vele malen omvattender dan hierboven, maar dat hoeven wij jou niet uit te 
leggen. Met meerdere merken en hun eigen huisstijlen hoef jij je niet te vervelen en heb je al jouw 
creativiteit wel nodig! 
 
Daarnaast heeft het Adobe pakket voor jou geen verrassingen meer.  
 
Wat krijg je van ons: 
Een werkplek, incl een computer, want zeg nou zelf, een tekentafel is best ouderwets. Maar het 
allerbelangrijkste: je hebt veel creatieve vrijheid. 
 
Daarnaast krijg je natuurlijk ook: 
Geld, voor niks gaat de zon op; 
Genoeg vrije dagen voor een uitstekende werk  en privé balans; 
Tussen de middag een lekkere lunch; 
Vrijheid om je eigen ideeën werkelijkheid te laten worden, en alle ruimte om jezelf verder te 
ontwikkelen! 
 
Wie zijn wij: 
Wij zijn Ceves Vergeer, de afbouwspecialist voor de professionele bouw in Nederland. 
Kijk eens op onze website, dan begrijp je dat we op zoek zijn naar jou! 
 
Denk jij nou: “Hé, ik kan van deze woorden een hele gave Visual maken”, en heb jij op  
www.cevesvergeer.nl gekeken om te zien hoe groot de uitdaging is?  Wil je nog steeds met ons een 
kop koffie, thee of limonade drinken om de mogelijkheden te bespreken?  
Neem dan contact op met Ryan, 06 - 43 16 13 99 of per mail: HR@cevesvergeer.nl   
 

 

http://www.cevesvergeer.nl/

