
Catena Group: Alles begint bij goeie potgrond

Catena Company is een gevestigde waarde in de automatisatie van visuele 
communicatie. Wij ondersteunen creatieve professionals en brandowners bij het 
communiceren van hun boodschap door de workflow van content creatie- en 
beheersprocessen te digitaliseren. Met onze Digital Data Publishing Suite 
integreren we volledige technologie stacks.

Klanten waarderen onze hands-on, no-nonsense aanpak en benaderen ons om 
ontzorgd te worden van saaie, repetitieve taken. Zo kunnen zij zich concentreren 
op het creatieve werk waar ze sterk in zijn. Ook daarbij ondersteunt Catena 
Company hen met een ruim aanbod aan trainingen.

Catena Company is onderdeel van de Catena Group, een onuitputtelijke bron van 
creativiteit en technologische kennis, en met brands zoals Motion in Sync, 
Allington en Howart een gerespecteerde partner in marketing en communicatie. 
Catena Group is een ecosysteem waarbinnen zowel onze klanten, partners als 
medewerkers optimaal kunnen groeien, de ideale potgrond voor techneuten en 
marcom professionals.

Een dag uit jouw leven als Media Workflow Specialist

• Het supportteam van Catena Company, daar 
voel jij je thuis, daar ben je op je gemak, tussen 
mensen waar je alles aan kunt vragen en die jouw 
ideeën en projecten naar waarde weten te 
appreciëren.

• DAM, PIM, Web to Print, … marcom technologie 
heeft voor jouw binnen de kortste tijd geen 
geheimen meer. Met Specialist bedoelen we ècht 
wel Specialist! En dat boeit je, je wil er steeds 
meer over weten, zoekt zelf nog extra informatie 
nadat die goedlachse ancien je alles al verteld 
heeft.

• Programmeren doe je als vanzelfsprekend, het 
is de essentie van je werk als Media Workflow 
Specialist. Je bent al goed en wordt bij Catena 
Company elke dag nog beter.

• Jouw vernuftig geprogrammeerde processen zijn 
jouw trots. Je kent ze door en door en je houdt 
ervan om ze toe te lichten bij collega’s en 
klanten. Een demo bij een klant is voor jou een 
heerlijke kans om je sublieme creaties te tonen.

Word een krak van een

Media Workflow Specialist 
bij Catena Company



Jouw DNA en de boterhammen  
die je al at

Je DNA verraadt wie je bent. Welke schakels typeren 
jouw persoonlijkheid?

• van nature geïnteresseerd in nieuwe evoluties en 
technologieën in de IT- en creatieve wereld. 

• een enthousiaste teamplayer die doelgericht en 
autonoom werkt, en taken projectmatig aanpakt.

• een vlotte communicator, zeker in het 
Nederlands en het Engels! Misschien ook Frans?

• vaneigens klantgericht, aandachtig en 
respectvol, flexibel en met oog voor kwaliteit.

• mobiel in een brede geografische regio.

Wie sterk wil worden, moet veel boterhammen eten. 
Welke boterhammen heb jij al achter de kiezen?

• een Bachelor diploma of gelijkwaardig aan 
ervaring.

• operationele werkervaring in een ICT-omgeving.

• kennis van de courante Adobe paketten

• eventueel kennis van XML, Css, Xslt, (my)sql, 
JavaScript, Node.js, Java, c#

Waarom zou je?

• Want met jouw DNA en de boterhammen die je 
al at, ben je toch al een krak... Maar nog geen 
Media Workflow Specialist bij Catena natuurlijk…

• Wij investeren in jou!

• on-the-job en formele opleiding door top-
specialisten, om deze functie met succes te 
kunnen aanvangen en om je alsmaar verder te 
specialiseren en te onderscheiden met tal van 
certificaten.

• maak deel uit van een gezond, groeiend bedrijf 
met een open en vlakke structuur waar jouw 
inbreng telt en de kansen en 
doorgroeimogelijkheden onbeperkt zijn.

• een salarispakket dat meegroeit met jouw 
ervaring en niveau.


