Onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Paal Beringen, maakt deel uit van de groep Mediahuis. We
drukken o.a. de kranten Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, De Standaard.
Naast een uitgebreide krantenproductie, voeren we ook voor verschillende klanten belangrijke
commerciële drukopdrachten uit. Service, kwaliteit en liefde voor ons vak zijn het uitgangspunt in al onze
activiteiten. De hoogtechnologische omgeving waarbinnen we opereren, vraagt om dynamische
medewerkers, die bereid zijn zich voortdurend te ontwikkelen. Om ons team, dat instaat voor planningoplagebeheer-ordervoorbereiding-reporting-papierbeheer, te versterken zijn we op zoek naar een :

Superuser order- en planningssysteem
Je uitdaging
•

•
•
•
•

Je staat in voor de verdere configuratie van V.I.P. (Visual Intelligent Plan), een pakket dat zorgt voor de
planning en visualisatie van ons volledig productieproces, met als doel te komen tot een optimale
workflow, verhoogde efficiëntie en transparante processen.
Je bouwt mee aan een nog op te zetten systeem voor dataverwerking van externe bronbestanden voor
de oplagebepaling van onze kranten.
Je implementeert en optimaliseert de verschillende modules en houdt ook je collega’s hiervan op de
hoogte via interne training & support.
Je bent ons intern aanspreekpunt en kan zowel pro actief als bij een ad hoc probleemsituatie snel
schakelen en oplossingen voorstellen.
Je kan, indien nodig, ook ingeschakeld worden in de operationele werking binnen ons team van
planning en ordervoorbereiding.

Je Profiel
• Je bent sterk analytisch aangelegd - queries, reporting, databeheer zijn jouw ding - en hebt een grote
IT-affiniteit.
• Je hebt een technische interesse, zodat je vanuit productie-technische kant de vertaling kan maken
naar V.I.P.
• Je bent een teamplayer, die sterk de focus kan houden maar ook snel kan switchen indien nodig.
• Je kan een woordje meespreken in het Duits en Engels.
We bieden
• een contract van onbepaalde duur
• een grondige opleiding en inwerkperiode
• de mogelijkheid om te innoveren en nieuwe technologieën uit te rollen
• een motiverende verloning met een pakket aan extralegale voordelen
• plaats van tewerkstelling is Beringen
Solliciteer voor deze uitdagende functie via ilse.straetman@coldsetprintingpartners.be

Voor meer informatie over ons bedrijf of de groep waartoe we behoren, neem zeker een kijkje op onze
websites www.coldsetprintingpartners.be, www.mediahuis.be

