
Technische drukwerkvoorbereider 

 
Voor ons dynamische team in de Drukkerij zijn wij op zoek naar een zorgvuldige technische 
drukwerkvoorbereider.  
 
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 ruim 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 voorbereiden van drukorders voor de gehele 
drukkerij. Je doet dit om een zo efficiënt mogelijke doorstroom van drukorders te verkrijgen en 
machinestilstanden te voorkomen. Samen met je collega’s van de afdeling Drukkerij ben je 
verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en legaliteit van het product. Dit doe je in een in een 
twee-ploegen dienst. Jouw zorgvuldigheid zorgt ervoor dat duizenden huishoudens straks kunnen 
genieten van onze verpakkingen.  
 
Belangrijkste taken 

- Je hebt geen probleem met plannen van verschillende taken en weet voor de uitvoering de 
juiste informatie te verzamelen 

- Mengen van inkten, voorraadbeheer, bestellen en gereedzetten van benodigdheden 
- Tussentijdse controles uitvoeren en continueren 
- Uitvoeren van controles met betrekking tot het maken of gemaakte drukwerken 
 

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   
- Je voelt je verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid 
- Je werkt zeer nauwkeurig en hebt technisch inzicht 
- Je kunt makkelijk schakelen tussen taken op de werkvloer 
- Je bent een enthousiaste en gedreven collega 

 


