
 

 

                         

Vacature Machinesteller  
Koninklijke Drukkerij De Vries, Sneek 

Ben jij een vakkundig machinesteller die geen moeite heeft met het in- en omstellen van meerdere 

machines? En ga je voor het beste resultaat voor het produceren van producten volgens 

klantspecificaties? Dan zoeken wij jou. 

 

Over Koninklijke Drukkerij De Vries  
Vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid dat is waar wij voor staan. Koninklijke Drukkerij  

De Vries is in 1874 opgericht, honderd jaar later hofleverancier en sinds 2016 mogen wij onszelf 

Koninklijk noemen! Wij produceren talloze bedrukte kartonnen verpakkingen voor onder andere 

fast moving consumer goods. Met ongeveer 100 collega’s werken wij aan deze prachtige producten 

en onderscheiden we ons door een focus op Operational Excellence en Innovatiekracht. Daarnaast 

vinden we het belangrijk om op een positieve manier bij te dragen aan het milieu en onze 

omgeving.  

 

Jouw nieuwe uitdaging 
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het in- om- en bijstellen van machines zodat het   

produceren van de diverse verpakkingsproducten op verschillende machines soepel verloopt. Je 

werkt zelfstandig of samen met een van je enthousiaste collega’s van de afdeling Plakkerij. Dit doe 

je in een twee-ploegen dienst.  Met jouw technisch inzicht kun je vakkundig machines bedienen en 

kleine storingen oplossen. Je hebt oog voor minimale productievertraging en in je achterhoofd 

weet  je dat de producten die jij produceert straks terug  te vinden zijn in duizenden huishoudens.   

 

Verder zijn belangrijke taken binnen jouw functie: 
• In- en omstellen van vouwplakmachines op basis van orders en specificaties; 

• Stellen van inleg, messen en kleppen en de daarbij behorende uitleg; 

• Tussentijdse controles uitvoeren en continueren; 

• Opstarten van productie en tussentijds controleren op belijming, vouwmaten en krassen; 

• Uitvoeren van Onderhoud en lichte reparaties. 

 

Wat breng je mee? 
Je bent een nauwkeurige, enthousiaste en vooral gedreven collega. Je beschikt over technisch 

inzicht en kan dit ook overbrengen op collega’s. Daarnaast kun je makkelijk schakelen tussen 

taken op de werkvloer.   

  



 

 

 

 

Verder beschik je over: 
• Afgeronde MBO opleiding met praktijkervaring; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;   

• Kennis van machines en installaties, besturingstechnieken, pneumatiek en gereedschappen. 

 

Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende functie bij een duurzame organisatie die verpakkingen produceert voor 

internationaal opererende opdrachtgevers. Afhankelijk van je functie zijn er verschillende 

opleidingsmogelijkheden (intern en/of extern). Wij vinden het belangrijk dat jij iedere dag met 

plezier naar je werk gaat! Daarom bieden we naast een opleidingsmogelijkheden een zeer goed 

pakket aan arbeidsvoorwaarden met onder andere: 

 

• Een goed salaris en pensioen conform de CAO Grafimedia; 

• Een functie in een 2 ploegendienst; 

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; 

• Bij voldoende winstgevendheid wordt er een tantième van max. 2 weeksalarissen 

uitgekeerd; 

• Een niet-ziek bonus van €300,- per jaar; 

• Wij betalen jouw vakantiegeld elk jaar uit in april in plaats van mei. 

 

Ben jij enthousiast geworden? Dan zien wij graag jouw CV en motivatie tegemoet via  

info@devries-sneek.nl Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je terecht bij Kim Brink,  

HR Manager bij Koninklijke Drukkerij De Vries via 0515-334930.  
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