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Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LINE UP boek en media bv geschieden volgens  

de leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

VACATURE

LINE UP boek en media bv ondersteunt uitgevers en andere bedrijven en instellingen  
al ruim 30 jaar bij crossmediaal uitgeven. 
 LINE UP combineert grondige kennis van op XML gebaseerde tekstbeheer- en conver-
sietechnieken met klassieke vaardigheden als vertaling, redactie, vormgeving en opmaak. 
Elke opdrachtgever krijgt een eigen optimale maatoplossing waarbij we automatiseren 
waar dat mogelijk en zinvol is en we redacteuren inzetten waar dat een beter resultaat 
geeft.
 Ter uitbreiding van onze afdeling crossmedia / dtp zijn we op zoek naar een dtp’er met 
kennis van XML. 

De functie is een combinatie van gestructureerd technisch dtp-werk in InDesign en het 
maken van (digitale) producten zoals boeken, tijdschriften, ebooks, nieuwsbrieven en 
websites. In deze functie werk je mee aan de ontwikkeling van digitale publicaties en de 
ondersteuning van de automatisering van publicatieprocessen.

Bij LINE UP boek en media bv zijn zo’n 15 mensen werkzaam. LINE UP kent een  
informele werksfeer met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Om de  
dienstverlening voor nu en in de toekomst verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar  
een enthousiaste en gedreven:

dtp’er met XML-kennis m/v

Functie-eisen
• aantoonbare ervaring als dtp’er (op de Mac, OS X)
• goede kennis van de pakketten Indesign, Illustrator en Photoshop
• kennis van XML
• goed vormgevoel en belangstelling voor grafische vormgeving
• goede beheersing van het Nederlands

Aanvullende extra’s
• kennis van XSLT
• kennis van HTML, CSS en PHP
• kennis van InDesign scripting
• ervaring met de ontwikkeling van Wordpress-thema’s

Overige informatie:
Aantal uren per week: 28-36
Startdatum dienstverband z.s.m.
Er wordt gestart met een dienstverband van een half jaar. Het betreft een mogelijk struc-
turele functie die uitgebreid kan worden.

Je kunt reageren door voor 5 maart 2018 een gemotiveerde sollicitatie en een cv te mai-
len naar vacature@lineup.nl of door een brief te sturen aan onderstaand adres.

LINE UP boek en media bv
T.a.v. Peter ten Hoor
Atoomweg 9
9743 AJ  Groningen


