
WIJ KUNNEN WEL WAT

CREATIEVE
VERSTERKING

GEBRUIKEN!

Dune Reclamebureau is een gerenommeerd Katwijks bedrijf. Al twintig jaar 
 actief in  creatieve communicatie in de breedste zin van het woord. Resultaat 
voor de klanten staat daarbij voorop. Dune is lid van de Pragma en Rota-erkend. 
Bij ons werken elf mede werkers voor een gestaag groeiend aantal klanten uit 
een groot aantal branches. En daar wringt ‘m de schoen: we komen menskracht 
te kort. Creatieve kracht, om precies te zijn. En dus zoeken we twee fulltimers: 

ART DIRECTOR CREATIEF DTP-ER

ART DIRECTOR MET PARTNERAMBITIE (LEEFTIJD 30-35 JAAR) | Jawel, we 

zoeken een hele zware jongen voor de functie van art director. Minimaal 7 jaar ervaring 

in het vak. Het liefst met een degelijke grafi sche opleiding op academie-niveau. Gepokt en 

gezameld. Crossmediaal ingesteld. Bekend met multimedia en websites. Inclusief manage-

mentkwaliteiten om de studio aan te sturen. 

Je werkt daarbij nauw samen met de directie, IJsbrand van Rijn en Jan Zuijderduijn. En 

krijgt dan alle ruimte op het gebied van conceptontwikkeling en ontwerpen. Internet en 

Multimedia dienen daarin een centrale rol te spelen, mede ook met het oog op de toe-

komst. We verwachten een inspirerende input voor de studio, die bemand wordt door 4 tot 

5 medewerkers. Dat vereist goede communicatieve vaardigheden, klantgericht denken en 

een voorbeeldige werkhouding.

Een geweldige uitdaging dus. Ben jij die m/v die bij Dune de lijnen uit gaat zetten? Heb 

jij gezonde ambities en de kwaliteiten om door te groeien naar partner en bij gebleken 

geschiktheid zelfs naar de positie van eigenaar/directeur? Laat dan inspirerend van je horen 

met een sollicitatie gericht aan J. C. Zuijderduijn.

We zijn benieuwd.

CREATIEF DTP-ER | Ook voor het opmaak- en DTP-werk zoeken we een kanjer. Werk-

tekenen van print in de breedste zin van het woord. Punctueel. Bekend met deadlines. 

Slagvaardig en uiteraard bekend met het vak (minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke 

functie). 

Je beschikt over een goede grafi sche opleiding. Bent bekend met de programma’s Indesign, 

Photoshop en Illustrator. Bekendheid met internet, multimedia en/of websitebouw is uit-

eraard een pre. We zoeken medewerkers met een gezonde werkhouding en een positieve 

instelling. Ambities? Het volgen van opleidingen en doorgroeien behoort uiteraard tot de 

mogelijkheden. 

Wil jij fl ink aanpakken en onze studio komen versterken? Mail of schrijf dan met de 

grootste spoed naar J.C. Zuijderduijn.

RECLAMEBUREAU


