
• Je bent een creatief DTP’er met een interessant design portfolio

• Je hebt aantoonbare werkervaring én kennis van het Adobe pakket. Adobe 

InDesign, Photoshop en Illustrator hebben voor jou geen geheimen meer

• Je beschikt over een proactieve, enthousiaste, creatieve en nauwkeurige manier 

van werken

• Je hebt een afgeronde grafische opleiding 

• Je bent punctueel en houd je aan deadlines omdat je weet dat andere afdelingen 

anders niet verder kunnen

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken

• Je hebt technische kennis over het aanleveren van drukwerk

• Ervaring met fotografie en/of video is een pré

Ter versterking van ons marketing team zijn wij op zoek naar:

Als creatief DTP’er ben je verantwoordelijk voor de uitwerking en het drukklaar 

maken van de grafische uitingen voor instore en online communicatie.  

Denk hierbij aan visuals voor in de etalages van onze juweliers, retailer catalogs, 

event uitnodigingen, print advertenties, prijsboek, social media en website content, 

maar ook het opmaken van verpakkingen en het bijhouden van de beeldbank.  

Dit doe je binnen de kaders van onze huisstijl. Voor campagnes mag je creatief 

gezien helemaal los gaan.

Je werkt nauw samen met het Marketing team en denkt mee aan het verbeteren 

van onze visuele identiteit. Je bent nauwkeurig en deadlines schrikken jou niet af. 

De grote vrijheid die je bij ons hebt om je ideeën uit te werken, zorgt bij jou voor 

nog meer creativiteit!

WIE BEN JIJ?

CREATIEF DTP-ER/ VISUAL DESIGNER
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• Een uitdagende baan binnen een creatief team waarbij teamwork belangrijk is

• Een zelfstandige functie voor 40 uur waarin jij je verantwoordelijkheid pakt om 

onze visuele identiteit nóg beter neer te zetten

• Flexibiliteit om zowel op kantoor als thuis te werken

• Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring

• Volop de ruimte om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen

• Reiskostenvergoeding, personeelskorting en premievrij pensioen

WAT WIJ BIEDEN: 

WIE ZIJN WIJ?

Bron is een toonaangevend Nederlands juwelenmerk met eigen productie in 

Schoonhoven. We zijn gespecialiseerd in 18 karaat gouden sieraden met edelstenen. 

Bron is een echt familiebedrijf en je komt terecht in een hecht team.  

We gaan een echte connectie aan met zowel onze klanten als onze medewerkers. 

Enthousiast? Stuur je CV, motivatie en portfolio op naar onze contactpersoon  

Mathina Vermeulen, mathina@bronjewelry.com. 

Heb je vragen over de vacature?  

Neem dan contact op met Mathina Vermeulen, mathina@bronjewelry.com.

Meer informatie over Bron Jewelry is te vinden op www.bronjewelry.nl

Ben jij wie
   wij zoeken?
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https://www.bronjewelry.nl/

