
 

 

Ben jij onze nieuwe collega? 
 
TMS Tailor-Made Studios International BV, ruim 25 jaar actief in meer dan 40 landen en 
leidend in vooruitstrevende hoogwaardige papierproducten. TMS opereert aan de 
bovenkant van de markt en weet haar klanten steeds weer opnieuw te verrassen met 
nieuwe, innovatieve en trendy producten.   
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren: 

DTP-er voor onze studio (fulltime / 40 uur) 
 
Kun jij gestructureerd en nauwkeurig werken? Kun jij voor een technisch juiste uitwerking zorgen? Ben jij creatief, 
betrouwbaar en flexibel? Is het halen van een deadline geen probleem voor jou? Heb jij zin in een nieuwe uitdaging 
en ben je gezellig? Dan ben jij onze ideale kandidaat! 
 
Op onze studio hebben wij jouw bureau al voor je ingericht en je internationale collega’s staan klaar om met jou te 
gaan samenwerken. De nadruk van deze uitdagende DTP functie ligt meer aan de technische dan aan de creatieve 
kant, al kan een beetje creativiteit natuurlijk nooit kwaad! Je komt te werken op onze gezellige studio waar een fijne 
en informele werksfeer hangt. Je taken zullen bestaan uit o.a.: 
- Het opmaken van orders (vooral wenskaarten maar ook andere papierproducten). 
- Het opmaken van nieuwe collecties. 
- Aanpassen van dessins. 
- Maken van doelgerichte voorstellen voor klanten. 
- Je bent verantwoordelijk voor de technische uitvoering van de dessins (output en profielen). 
 
Wat vragen wij van jou: 
- Minimaal MBO niveau.   
- Beheersen Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal. 
- Uitgebreide kennis van Mac OS, Adobe software t.b.v. ontwerp, opmaak en archivering. 
- Beperkte kennis van overige pakketten t.b.v. ontwerp, opmaak en archivering. 
- Kennis van de verschillende productiemethoden, noodzakelijk voor het technisch optimaal opmaken van het 
  eindproduct, is een pré. 
  
Ben je nieuwsgierig naar ons geworden? Kijk dan vooral even op onze website www.tms-international.nl  
Hier krijg je een goed beeld van wie wij zijn en wat we doen. Als je net zo enthousiast bent als wij zelf dan zien we 
heel graag je reactie tegemoet! 
 
Reacties zijn welkom per e-mail eise@tms-international.nl 
Bel gerust voor meer informatie met 0180 633 400 en vraag naar Eise Harkema of Saskia van Wingerden. 
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