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Woorden komen tot leven

Ark Media is een toonaangevende christelijke uitgeverij, gevestigd te Amster-
dam. Jaarlijks verschijnen bij onze uitgeverij een groot aantal boeken, kaarten 
en kalenders. Wegens het vertrek van de huidige functionaris  zijn wij met 
spoed op zoek naar een:

Productiecoördinator (m/v)
De functie
In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van 
de productieprocessen. Je zorgt ervoor dat de productie van een boek of 
ander drukwerk  soepel en volgens planning verloopt. Je vraagt offertes aan 
en maakt calculaties. Het controleren van drukproeven, eindproducten en 
het zorgen voor een goede administratieve afhandeling behoren tot jouw 
takenpakket. Je zorgt voor een scherpe inkoop van drukwerk en je bent de 
verbindende schakel tussen ons uitgeefteam en de externe grafische dienst-
verleners (vormgevers, DTP’ers, drukkers en leveranciers). In deze functie 
rapporteer je rechtstreeks aan de uitgever.

Wat verwachten we van je?
We zijn op zoek naar een echte teamspeler die stressbestendig is en over 
sterke commerciële kwaliteiten beschikt.

Voor deze zelfstandige functie zoeken wij kandidaten met een grafische 
opleiding op MBO-niveau en ervaring in een soortgelijke functie bij een 
(algemene) uitgeverij of grafisch bedrijf. Je beschikt over een goed ontwikkeld 
gevoel voor kosten- en kwaliteitsbewaking. Je hebt een goede beheersing van 
de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt belangstelling voor en kennis van de 
nieuwe media. DTP-ervaring is een pré. 

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij zich persoonlijk herkennen in 
onze christelijke identiteit en dat zij van harte meewerken aan onze missio-
naire doelstelling.

Wat bieden we je?
Wij bieden je een afwisselende baan in een stimulerende werkomgeving. 
Voor de salariëring en arbeidsvoorwaarden volgen we de CAO voor het  
Boeken- en Tijdschrifuitgeverijbedrijf. 

Reageren?
Stuur je sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen naar Ark Media, t.a.v.  
de directie, Donauweg 4, 1043 AJ  Amsterdam. Voor meer informatie over  
de functie kun je bellen naar Paul Abspoel, uitgever, tel. (020) 480 29 85.

Ark Media maakt samen met Ark Mission en IZB-Ark Boekhandel in Amersfoort 
deel uit van Stichting Ark Mission (zie: www.arkmission.nl).


