Wil jij werken met de
mooiste merken?
Wij zoeken op korte termijn een
enthousiaste en ervaren

Offset drukker

In verband met de aanschaf van onze nieuwe vol automatische Koenig & Bauer Rapida 106X
6 kleuren met dubbele laktoren zijn wij op zoek naar een ervaren offsetdrukker die zin heeft in een
nieuwe uitdaging met de nieuwste technologie op drukgebied. Zie jij uitdaging in het vervaardigen
van hoogwaardig drukwerk met veelal 4 kleuren + PMS kleuren, schroom dan niet en solliciteer!

Dit vind je leuk om te doen:

• Het instellen en omstellen van een 6 kleuren
offsetmachine;
• Inspannen van de offsetdrukplaten;
• Instellen van de drukspanning, rekening houdend
met dikte en formaat van karton;
• Sluitend maken van de diverse kleuren op elkaar;
• Afstemmen van de kleursterkte en bijregelen;
• Verhelpen van eenvoudige storingen;
• Kwaliteitsborging van de geproduceerde
producten;
• Werken met drukwerk variërend van 90 grams
papier tot 1,2 mm dik massief karton.

Wat kun je verwachten:
Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is de ambitie
van specialisten die samen iets bijzonders willen
neerzetten. Mensen die elkaar vanuit hun eigen
discipline niet alleen aanvullen, maar ook inspireren om
out-of-the-box te denken. Binnen Total Packaging is er
alle ruimte jezelf te ontwikkelen met behulp van opleidingen en workshops. Uiteraard mag je bij deze functie
marktconforme arbeidsvoorwaarden verwachten.

Hier herken jij jezelf in:

• Willen werken in ploegendienst;
• Fulltime beschikbaar (36 uur);
• MBO niveau 3 of 4 in de richting van
drukker of printmedia is een pré;
• Ervaring aan een Koenig & Bauer Rapida
is een pré;
• Graag verder willen ontwikkelen door
interne opleidingen, je wilt blijven leren
omdat de druktechniek zeker niet stil
staat!

Jouw kwaliteiten:

• Verstand van techniek, doorgaans werk
je met ingewikkelde machines die je
zelfstandig moet kunnen onderhouden en
instellen
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
en werkt nauwkeurig, jij staat voor de
kwaliteit van het gemaakte drukwerk;
• Je bent stressbestendig, je kan omgaan
met tijdsdruk;
• Accuraat zijn o.a. bij het stellen en
proefdraaien van de machine.

Wie zijn wij:

• De Total Packaging groep is dé maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie;
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking
en Nespresso.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Graag ontvangen wij je CV voorzien van motivatie op recruitment@totalpackaging.nl.
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor (bereikbaar maandag t/m donderdag)
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze
leuke bedrijfs- en wervingsfilm.

