
 

 

                         

Vacature Voorman Productie  
Koninklijke Drukkerij De Vries, Sneek 

Werken bij een energiek, internationaal en duurzame organisatie wiens producten bij huishoudens 

in heel Europa terug te vinden zijn? Dan ben je bij Koninklijke Drukkerij De Vries aan het juiste 

adres! Solliciteer nu op de uitdagende functie van voorman productie, afdeling Afwerking.  

Een rol met veel verantwoordelijkheden en ruimte voor jouw ideeën!  

 

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 
Als voorman op de afdeling Afwerking ben je een belangrijke schakel tussen proces optimalisatie 

en de medewerkers op de afdeling. Met een alerte en positieve houding kun je makkelijk inspelen 

op order gerelateerde problemen en weet je oplossingen te initiëren. Samen met de ploeg streef je 

naar het beste resultaat voor zowel de productie als de sfeer op de werkvloer.   

 

Verder zijn belangrijke taken binnen jouw functie: 
• Sturing bieden en leidinggeven aan medewerkers op de afdeling Afwerking; 

• Optimaliseren van stel en draaiprocessen; 

• Zorgen voor een goede ploegenoverdracht; 

• Opleiden van operators. 

 

Wat breng je mee? 
Je hebt een hands-on mentaliteit en een gezonde dosis humor. Je hebt net als ons een  

no-nonsense instelling en streeft continue naar verbetering. Daarnaast kan je een team motiveren, 

stimuleren en aansturen. Je bent besluitvaardig, klantgericht en proactief. Je krijgt energie van  

het werken in een hectische omgeving met tijdsdruk en weinig regelmaat en bent accuraat en 

stressbestendig. Daarnaast weet je hoe je prioriteiten moet stellen met betrekking tot de 

tijdsindeling en de volgorde van de uitvoering taken.  

 

  



 

 

 

 

Verder beschik je over: 
• Een afgeronde technische opleiding op minimaal LTS / ROC / VAPRO B niveau; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;  

 

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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