
Machinesteller  

 
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. 
 
Wie zijn wij 
Wij zijn Koninklijke Drukkerij De Vries Vouwkartonnage B.V. opgericht in 1874, honderd jaar later 

hofleverancier en sinds 2016 mogen we onszelf koninklijk noemen! Daar zijn we best een beetje trots 

op. Wat wij doen? We produceren talloze bedrukte kartonnen verpakkingen voor onder andere de 

Fast Moving Consumer Goods. Je komt de door ons bedrukte verpakkingen dan ook in miljoenen 

huishoudens door heel Europa tegen. Met ongeveer 100 collega’s werken wij aan deze prachtige 

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

 
Hoe ziet de functie eruit 
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 in twee-ploegen dienst.  Met jou 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.   
 
Belangrijkste taken 

- 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 bieden wij 
- Een afwisselende functie in een prettige werkomgeving 
- Een dynamisch en enthousiast team van collega’s 
- Een verantwoordelijke een veelzijdige functie 
- Beloning en pensioen conform CAO Grafimedia  

 
Om succesvol te kunnen zijn vragen wij van jou 

- Een opleiding op MBO met praktijkervaring 
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift   
- Dat je kennis hebt van machines en installaties, besturingstechnieken, pneumatiek en 

gereedschappen 
- Je werkt zeer nauwkeurig en hebt technisch inzicht 
- Je kunt makkelijk schakelen tussen taken op de werkvloer 
- Je bent een enthousiaste en gedreven collega 


