
Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux. 
Met meer dan 140 medewerkers en vestigingen in Nederland en België, zijn wij een van 
de marktleiders in Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt, 
supermarkt, drogisterij en apotheek.
 

Vanwege uitbreiding van ons DTP team zijn wij op zoek naar een:

(TECHNISCH) DESKTOP 
PUBLISHER (M/V)

32/40 UUR PER WEEK
 
De functie en wie jij bent;
• Alles wat met grafische industrie te maken heeft vind jij mooi.
• Je hebt een grafische opleiding en een aantal jaren ervaring met druktechnische werkvoorbe-
reiding en het pre-press systeem dat daarbij hoort.
• Alles wat met offset- flexo- en zeefdruk te maken heeft kun jij dromen.
• Je hebt oog voor detail en gaat altijd voor het perfecte eindresultaat.
• Jij begrijpt het belang van de perfecte druktechnische voorbereiding om er voor te zorgen dat 
jouw collega’s in de drukkerij elke dag weer fantastische drukbeelden weten te realiseren.
• Adobe CC, Illustrator, Photoshop, Indesign en Acrobat hebben geen geheimen voor jou.
• Je werkt samen met het customer service team van meerdere vestigingen en begrijpt zowel 
de wensen van de klant als de kunst om aangeleverd artwork slim te vertalen 
naar een perfect drukproces.
• Mac os X is al jarenlang jouw trouwe collega. 

Wat bieden wij?
• Korte lijnen, een goed salaris en flexibiliteit tussen thuis en op locatie werken.  
• Een aangename werkomgeving op locatie binnen een solide en groeiend bedrijf waar vrijheid 
en flexibiliteit de norm zijn.

Ben jij enthousiast geworden over de vacature? 
Stuur dan snel je C.V. naar: vacatures@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van overtuigd dat 
jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog contact op te nemen! 
Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze website: www.multitubes.com.
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