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 Drukkerij zijn wij op zoek naar vakmensen en
nieuw talent voor de functie van:

Offsetdrukker (m/v) fulltime (36 uur)
De functie
Het nauwkeurig en efficiënt vervaardigen van kwaliteitsdrukwerk, waaraan hoge
eisen worden gesteld, voor de farmaceutische-, cosmetica- en groensector.
Onze drukpersen dienen zelfstandig ingesteld en bediend te worden.
De werkzaamheden
- het instellen en bedienen van de verschillende drukpersen (papier en/of karton)
- het verwerken van orders volgens vaste werkmethoden
Functie-eisen
- relevante grafische opleiding op MBO niveau
- bij voorkeur beschikken over vakkennis en ervaring hebben als offsetdrukker
- nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken, omdat gewerkt wordt volgens de
GMP normen (Good Manufacturing Practices)
- technisch inzicht en een flexibele instelling
- efficiënt kunnen werken en van aanpakken weten

Leerling drukkerij (m/v) fulltime (36 uur)
De functie
Het assisteren van de offsetdrukkers bij het vervaardigen van kwaliteitsdrukwerk.
- Bij gebleken geschiktheid is doorgroei naar de functie van offsetdrukker 		
mogelijk.
De werkzaamheden
- het opruimen en schoonhouden van de werkplek
- het klaarzetten van materiaal en het afvoeren van gereed zijnde orders
- het assisteren bij het instellen van de drukpersen
Functie-eisen
- technisch inzicht en affiniteit met machines
- nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken, omdat gewerkt wordt volgens de 		
GMP normen (Good Manufacturing Practices)
- leergierig, flexibele instelling en van aanpakken weten
Wij bieden voor beide functies
- een uitdagende functie in wisselende tweeploegendienst 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 één van deze functies, 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 mevr. 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.

