Intergrafipak B.V. is

een vooraanstaand
producent van in
offset bedrukte
vouwkartonnages,
bijsluiters, brochures
en zelfklevende
etiketten aan de rol.
De belangrijkste
afnemers zijn
gerenommeerde,
vaak internationaal
opererende industriële
klanten.
Het gaat met name
om verpakkende
bedrijven in de
farmacie, cosmetica
en groensector.
Het bedrijf heeft ruim
100 medewerkers
in dienst en de
beschikking over
hoogwaardige
apparatuur in de
prepress, drukkerij,
nabewerking en
binderij.

Voor de versterking van onze Prepress zijn wij op zoek naar vakmensen voor de
functie van:

DTP-er (m/v) parttime (24 uur)
De functie
Als DTP-er bent u verantwoordelijk voor de opmaak van de producten van onze
klanten. Wij produceren kartonnen verpakkingen, bijsluiters en etiketten voor de
farmaceutische-, cosmetica- en groensector.
De werkzaamheden
- het opmaken van orders volgens vaste procedures, specificaties en de wensen
van onze klanten
- beheren van databases met artikelen voor klanten en op basis hiervan 		
goedgekeurde enkelvoudige bestanden indelen voor de productie van 		
drukvormen via de CTP-systemen of het CTF-systeem
- het zorg dragen voor een correcte, technische aanlevering van de orders aan de
interne afdelingen (Bedrijfsbureau en Drukkerij) en de klanten
- het vasthouden aan de gestelde deadlines
Functie-eisen
- MBO denk- en werkniveau
- beschikken over goede kennis van de pakketten InDesign en Illustrator op Mac
- een ruime en veelzijdige ervaring als DTP-er in staat om vlot en nauwkeurig 		
te werken volgens de GMP normen (Good Manufacturing Practices)
- stressbestendig zijn
Wij bieden
- een uitdagende functie binnen een ambitieus bedrijf
- een prettige en informele werksfeer met enthousiaste collega’s
- een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris
- de mogelijkheid tot verdere (persoonlijke) ontwikkeling door het faciliteren van
scholing
Heeft u interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar s.borst@intergrafipak.nl of naar
onderstaand postadres ter attentie van mevr. S.M. Borst (Personeelszaken).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S.M. Borst,
tel.nr: 0252-660 240.

Intergrafipak B.V.
Postbus 245
2150 AE Nieuw Vennep
telefoon (0252) 660 240

Bezoekadres:
Boekweitstraat 45
2153 GK Nieuw-Vennep

Intergrafipak B.V. is gevestigd op Industrieterrein Spoorzicht.

