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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 organisaties bij crossmediaal publiceren. 
Vrijwel elke organisatie heeft tegenwoordig de behoefte de kennis die in het bedrijf aan-
wezig is, te ordenen, te beheren en te publiceren. Zo bezien zijn veel organisaties óók een 
beetje ‘uitgeverij’. De kern van dit proces wordt ‘kennismanagement’ of ‘contentbeheer’ 
genoemd. LINE UP heeft hierin een enorme ervaring opgebouwd. Als dienstverlener kan 
LINE UP daarom organisaties en bedrijven op een praktische wijze een zorgeloos, efficiënt 
en effectief contentproductieproces leveren dat past bij hun wensen en mogelijkheden.
 Voor een toenemend aantal klanten, maken we websites waarbij de klant een deel van 
het contentonderhoud zelf in WordPress kan doen. Voor de verdere ontwikkeling van de 
digitale grafische ontwerpen en de ontwikkeling van responsive ontwerpen zijn we op zoek 
naar uitbreiding van onze capaciteit. 

Bij LINE UP boek en media werken zo’n 15 mensen vast en een wisselend aantal flexibel.
 LINE UP kent een informele werksfeer met een grote mate van eigen verantwoorde-
lijkheid. Om de dienstverlening voor nu en in de toekomst verder te ontwikkelen zijn we 
op zoek naar een enthousiaste en gedreven:

Multimedia ontwerper m/v

In deze functie werk je mee aan de ontwikkeling van digitale publicaties en de ondersteu-
ning van de automatisering van publicatieprocessen.

Functie-eisen:
Je hebt:
• uitstekend gevoel voor vormgeving en usability
• uitstekende kennis van HTML(5), CSS(3)
• uitstekende kennis van Wordpress en de ontwikkelingen van Wordpress-thema’s 
• ervaring met responsive ontwerpen 
Strekt tot aanbeveling:
• uitgebreide technische kennis van MailChimp
• kennis van toegankelijkheidseisen 

Overige informatie:
Aantal uren per week: 16-20
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 12 maart 2018 een gemotiveerde sollicitatie en een cv te mai-
len naar vacature@lineup.nl of door een brief te sturen aan onderstaand adres.
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