We love newspapers !
Onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Paal Beringen, maakt deel uit van de groep Mediahuis. In
Beringen drukken we o.a. de kranten Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, De Standaard en Het
Nieuwsblad. 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 drukactiviteiten. De hoogtechnologische, grafische omgeving waarbinnen we
opereren, vraagt om dynamische medewerkers, die bereid zijn zich voortdurend te ontwikkelen.
TOPMERKEN vereisen TOPMENSEN, dus kom snel ons team versterken !

MEDEWERKER DRUKKERIJ en VERZENDING

Operator verzending en drukkerij
JE UITDAGING

Verzending
· Je hebt het potentieel om na opleiding alle verzendingsapparatuur te bedienen en de nodige
afstellingen uit te voeren.
· Wanneer er storingen in de verzendingsapparatuur plaatsvinden, weet je deze te lokaliseren en
op te lossen.
· Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van de werkmethodes teneinde een vlotte opstart
en continuïteit van het productieproces na te streven.
· Je bent op de hoogte van de verschillende producten en houdt continu de kwaliteit van het
verzendingsproces in het oog.
Drukkerij
· Je staat in voor de bevoorrading van de rotatiepers met bobijnen teneinde een onafgebroken
productieproces te bekomen.
· Je werkt mee aan het drukklaar maken van de drukpers. (inkt, platen)
· Je verleent verdere ondersteuning aan de drukploeg en helpt mee aan het onderhoud van de
machines.
· Je hebt het potentieel om na opleiding, tijdens kortstondige afwezigheden van de pultman, de
pers te overwaken zodat de continuïteit van de productie verzekerd is.
JE PROFIEL
· Je bent leergierig en geïnteresseerd in alle facetten van het productieproces.
· Je ziet verbeteringsmogelijkheden en kaart deze aan bij je leidinggevende.
· Je bent kwaliteitsbewust en je weet je verantwoordelijkheid op te nemen.
· Je gaat kostenbewust om en draagt zorg voor onze apparatuur.
· Je bent een teamplayer en bent dus flexibel in het ondersteunen van collega’s in verzending en
drukkerij
· Je hebt een technische opleiding genoten (grafische richting is een pluspunt) of ervaring in de grafische sector.
· Je bent bereid te werken in een tweeploegenstelsel, met 1 op 3 weken zaterdagnacht.
WE BIEDEN
· start op interim basis of bepaalde duur, met mogelijkheid contract van onbepaalde duur
· een grondige opleiding en inwerkingperiode
· de kans om in contact te komen met de nieuwste technologieën in de grafische wereld
· plaats van tewerkstelling is Beringen
SOLLICITEER voor deze 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

