
 

Medewerker Technische dienst 

 
Met jouw kennis op gebied van elektro- en mechanische techniek ben je klaar om je handen 
uit de mouwen te steken. Wij bieden je een veelzijdige functie waarbij het onmogelijk is je te 
vervelen. 
 
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. 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? 
Voor de ondersteuning op onze afdeling TD zijn we op zoek naar een medewerker die 
verstand heeft van elektro- en mechanische techniek. Als TD’er bij Drukkerij De Vries 
verricht je allerlei verschillende werkzaamheden voor het oplossen en voorkomen van 
storingen aan onze machines. Bij storingen ben jij actievoerder en instrueer je medewerkers 
over de bediening van machines en middelen. In deze functie is het belangrijk dat je eigen 
vakkennis op peil houdt en weet hoe je veiligheidsrichtlijnen moet volgen waardoor je ook 
anderen hierin kunt ondersteunen.     
 
Belangrijkste taken 

- Je verhelpt snel en efficiënt storingen 
- Je verricht preventief onderhoud 
- Je instrueert medewerkers over bediening van machines en middelen 
- Je werkt samen met derden bij revisies en groot onderhoud 

 
Wat bieden wij? 

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

 
 
Om succesvol te kunnen zijn vragen wij van jou 

- Een afgeronde technische MBO opleiding, mechatronica is een pré. 
- Kennis van elektro- en mechanische techniek 
- Dat je flexibel inzetbaar bent  
- Dat je communicatief vaardig bent 
- Dat je nauwkeurig werkt 

 
Verder ben je energiek en een zelfstarter. Net als wij heb je een no-nonsens instelling en 
streef je continue naar verbetering.  
Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct en stuur een motivatiebrief met CV naar P&O.  
 


