
JUNIOR TRAFFICMANAGER  
Amsterdam (NH), Nederland - Tra�icmanagement  

OVER ONS
Wij zijn Drukbedrijf, dé online drukkerij die alles op alles drukt! Met een team van 15 enthousiaste print managers, 

grafisch designers en marketing professionals zorgen wij dat alles wat met drukwerk te maken heeft, voor kleine en grote 

bedrijven, tot in de puntjes worden geregeld! Denk hierbij aan de brochures voor PICNIC, de winkelcommunicatie voor 

Ace & Tate of de receptkaarten van HelloFresh.  

Dit doen wij vanuit onze Amsterdamse basis, waar aanvragen en orders via de webshop en onze print managers binnen-

komen en verwerkt worden via ons internationale productienetwerk. Geen aanvraag is voor ons te gek, we zetten letterlijk 

alles op alles om onze klant blij te maken!  

Drukbedrijf groeit als kool en dat doen we graag samen met mensen die onze passie voor print, marketing en 

creativiteit delen! Om deze groei door te zetten zijn we op dit moment op zoek naar een 'Junior Trafficmanager' die ons 

team komt versterken op ons hoofdkantoor in Amsterdam.   

DE FUNCTIE
Als Junior Tra�icmanager ben je mede verantwoordelijk voor de opdrachten van onze nieuwe en bestaande klanten. 

Met het tra�icteam van Drukbedrijf begeleid je het o�erte- en opdrachtproces van begin tot eind en communiceer je met 

de productie over custom aanvragen en te produceren opdrachten. Tijdens dit proces houd je het optimaliseren van onze 

marge hoog in het vaandel en zorg je dat de klant profiteert van een duidelijk en snel proces.  

Je bouwt je eigen klantenbestand op waarbij jij het hoofd aanspreekpunt bent, je beantwoordt vragen over 

lopende opdrachten, geeft advies bij het samenstellen van het product of biedt hulp bij aan te leveren drukbestanden.   

Een afwisselende job met veel verantwoordelijkheid en een leuk en variërend klantportfolio!   
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FUNCTIE EISEN
• Een afgeronde commerciële opleiding (MBO/HBO);

• Beheersing van Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign is een pré;

• Een kei in tijdmanagement en in staat om met deadlines te werken;

• Uitstekende schri�elijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels;

• Oog voor detail en georganiseerd;

• Combineert klantvriendelijkheid met een commerciële drive;

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Werken bij een snelgroeiend e-commercebedrijf;

• Concurrerend salaris;

• Reiskostenvergoeding;

• 25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime);

• Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen;

• Vers fruit, koffie, thee, fris en een fantastische lunch;

• Leuke borrels en activiteiten;

• Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team;

• Kans op (persoonlijke) groei en impact op de toekomst van ons jonge en ambitieuze bedrijf;

ENTHOUSIAST?
Herken jij jezelf in de vacature van Junior Tra�icmanager en heb je de ambitie om Drukbedrijf (en jezelf) naar een hoger 

niveau te tillen? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan door je CV en motivatie te sturen naar Hans Heutink: 

hans@drukbedrijf.nl / +31(0)20 348 48 72. 
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