Jr Print Producer (M/V)
TBWA Group is één van de meest geïntegreerde communicatiebureaus in België
(Brussel/Elsene). We geloven sterk in de kracht van verschillende communicatiedisciplines en
hebben de voorbije jaren hard geïnvesteerd in verschillende expert brands in ons bureau. We
geloven dat creativiteit bijdraagt tot het succes van onze klanten.
Als print productiecel zorgen wij voor alle drukwerk en zijn we op de hoogte van de laatste
drukwerktechnologieën. Wij transformeren creatieve ideeën in een tastbaar eindproduct. Naast
advies aan accounts en creatieven, zorgen wij dat producties afgeleverd worden binnen timing
en budget. We zijn trots om te werken voor Telenet, KBC, MINI, McDonald’s, PlayStation, Albert
Heijn, Bpost,… TBWA werd verkozen tot Digital Agency of the Year (2012, 2013, 2014 & 2015)
en Best Brand Builder 2003-2013.

We zijn op zoek naar een Jr Print Producer met een passie voor
druktechnieken en een serieus oog voor detail
Je job
•
•
•
•
•

Je staat in rechtstreeks contact met de accounts en creatieven. Je biedt hen advies,
maakt prijsoffertes op (POS, direct mailings, print, affichage...)
Je houdt nauw contact met leveranciers, onderhandelt prijzen op projectbasis, plaatst
bestellingen, checkt materiaal en volgt de deadlines nauwkeurig op
Je volgt je eigen dossiers op van A tot Z
Je hebt interesse in onze sector en volgt de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van
druktechnieken en -dragers
Je wordt intern opgeleid door en rapporteert aan de Print Production Director

Je profiel
• Gedreven starters of 1 à 2 jaartjes ervaring op de teller en minimum Bachelor diploma
(bij voorkeur Grafimediatechnologie of Grafmediabeleid)
• Je bent gepassionneerd door drukwerk en papier
• Je werkt zelfstandig, bent stressbestendig en in staat om met strakke deadlines te
werken
• Je bent stipt, nauwkeurig, kan gedetailleerd werken en neemt verantwoordelijkheid op
• Je kan helder communiceren via de telefoon
• Je bent computer (liefst Mac) savvy en je hebt excel in de vingers
• Kennis van InDesign, Illustrator en Photoshop is een pluspunt
• Tweetaligheid NL/FR is een plus
Ons aanbod
• Fulltime lange termijn engagement
• Inspirerende werkomgeving en ongeveer 200 toffe collega’s
• Competitieve verloning in relatie met je ervaring en ruime extra-legale voordelen
Interesse?
• Stuur je cv én motivatie naar febe.boone@tbwa.be.
• Meer info over TBWA Group en andere jobaanbiedingen: http://www.tbwagroup.be/
• TBWA Group, Kroonlaan 165, 1050 Elsene, T+32 2 679.75.00
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