Stanser

Fulltime 3 ploegendienst

Onze organisatie

Koninklijke Drukkerij De Vries is een snel groeiende producent van vouwkartonnen verpakkingen in Sneek. Wij
zijn een modern, flexibel en hightech bedrijf dat de beste verpakkingen maakt voor gerenommeerde klanten in
food en non-food. Wij besteden veel aandacht aan werksfeer, opleiding en doorgroei van onze mensen.
Om onze groei te ondersteunen zoeken wij ervaren
versterken.

Stansers die in 3 ploegendienst ons team komen

Omschrijving

Als Stanser vervaardig je vouwkartonnen verpakkingen voor food en non-food. Je bent verantwoordelijk voor het
in- en afstellen van de stansmachines en het bedienen ervan. Dit zodanig dat gedrukte vellen geschikt worden
gemaakt voor verdere verwerking, tegen optimale snelheid en met hoogst mogelijke kwaliteit.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau
Een vakopleiding GOC Stansen is een pré
Je hebt gedegen ervaring met het proces van het stansen
Je kunt zelfstandig stansmes, uitbreek en separatievorm plaatsen, instellen en afstellen
Je kunt producten controleren en op basis daarvan proces bijstellen
Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing
van de Nederlandse taal
Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent initiatiefrijk en een echte aanpakker met zicht op verbeterprocessen
Je hebt een flexibele werkhouding

Arbeidsvoorwaarden

Koninklijke Drukkerij De Vries biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende
ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie. Functie wordt beloond via
GrafiMedia CAO.

Informatie en sollicitatie

Deze vacature wordt zowel intern als extern gesteld.
Sollicitaties kun je sturen naar Jantsje Eerhard, HR medewerker jeerhard@devries-sneek.nl
Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Marcel
Janssen, bedrijfsleider Koninklijke Drukkerij De Vries, via 06-27347900 of mjanssen@devries-sneek.nl
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit één of meerdere gesprekken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

