We love newspapers!

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 planning-oplagebeheerordervoorbereiding-reporting-papierbeheer, te versterken zijn we
op zoek naar een :

PLANNER INSERTS - DATABEHEERDER
WANT WAT WE NODIG HEBBEN is iemand waarvoor het uittekenen van een correcte
planning een voldaan gevoel geeft met zin om op technisch-analytisch vlak onze werking en
systemen te optimaliseren.
WAAROM PRECIES JIJ?
Het is vooral jouw resultaatsgericht en nauwkeurig werken, maar ook je probleemoplossend
denken en stressbestendigheid die ons enorm aanspreken. Werken tegen een deadline
schrikt jou niet af, integendeel. Je bent een enthousiaste teamplayer die sterk de focus kan
houden maar ook snel kan switchen indien nodig. Je houdt ervan om ook je collega’s mee
te betrekken in je enthousiasme en je kennis te delen. Je hebt een uitgesproken interesse in
technologie en productie.
WAT JOU TE DOEN STAAT?
Je staat in voor het voorbereiden, (her)plannen en opvolgen van onze encartage-producten,
(commerciële inserts in onze kranten). Je slaagt erin om binnen een bepaald kader de
klant, de planning en de productie op elkaar af te stemmen. Je bent in staat om vanuit
verschillende complexe voorwaarden een beslissing te nemen, rekening houdende met
onze technische mogelijkheden en interne afspraken. Je houdt ervan om met verschillende
stakeholders af te stemmen om tot het beste resultaat te komen en in de nodige
nazorg te voorzien. Je bouwt mee aan de verdere optimalisering van ons systeem voor
dataverwerking van externe bronbestanden voor de oplagebepaling van onze kranten.
WAT OP JE CV STAAT is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Net zo waardevol zijn
jouw daadkracht, denken in oplossingen, communicatieve vaardigheden en leergierigheid.
Door je ervaring binnen een vergelijkbare functie ben je in staat om de dynamiek van onze
drukkerij te begrijpen.
WAT JE TERUG KRIJGT is een job vol uitdagingen met een contract van onbepaalde
duur in Beringen. We geven jou graag een grondige opleiding -en inwerkingsperiode.
Toegang tot De Academie, de binnenhuisuniversiteit van Mediahuis met een ruim aanbod
aan opleidingen geeft jou de mogelijkheid om je talenten optimaal te ontwikkelen. Naast een
aantrekkelijk loonpakket met uitgebreide extralegale voordelen, krijg je er ook nog een team
met toffe collega’s bij.
WAT JE MOET DOEN OM TE SOLLICITEREN is eenvoudig. Stuur je cv en een
overtuigende motivatiebrief die bewijst dat je voor ons de geknipte persoon bent naar
Ilse.Straetman@mediahuis.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

