
Alto-Shaam is een snelgroeiend en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van Smart Kitchen Solutions die de 
kern vormen voor succesvolle en winstgevende foodservice programma’s in de verschillende bedrijfstakken van de 
commerciële voedselbereiding. Omdat we continue groeien, zijn we per direct op zoek naar een duizendpoot op het 
gebied van webdesign en dtp. 

Als medewerker webdesign en DTP ben je verantwoordelijk voor het verbeteren en uitbouwen van onze online marketing 
disciplines via onze website. Denk hierbij aan het contentbeheer van de website/webshop en het opbouwen van een 
dealerplatform. Je houdt alles up to date en voert (zelfstandig) telkens verbeteringen door op gebied van teksten (copy 
writing in lijn met SEO/SEA strategie) en customer journey. Alles met oog op conversieverhoging en klanttevredenheid. Je 
gaat aan de slag in de Back-End van de webshop en bedient hiermee vanuit Wordpress en WooCommerce alles wat aan de 
Front-End zichtbaar is. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met grafische vormgeving en ben je in staat om bestaand 
grafisch werk dat beschikbaar wordt gesteld door de fabriek in de VS aan te passen naar onze Europese maatstaven. 

Vereisen zijn: 

• Je bent 38 uur per week beschikbaar
• Ruime kennis betreft HTML, Javascript, PHP etc.
• Ervaring met WordPress en WooCommerce
• Ervaring in grafisch design
• Ervaring met het opmaken van drukwerk
• Bekend met de pakketten van Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Affiniteit met Horeca is een pré

Verwachte startdatum: in overleg

Soort dienstverband: Fulltime

Goede secondaire arbeidsvoorwaarden

- Goed salaris passend bij leeftijd en werkervaring
- Telefoon
- Computer
- Reiskosten vergoeding
- Bedrijfskleding

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: r.klop@alto-shaam.nl 
Alleen reacties met CV worden in behandeling genomen.
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VACATURE: 
WEB DESIGNER & DTP 
DUIZENDPOOT




