Intergrafipak B.V. is
een vooraanstaand
producent van in
offset bedrukte
vouwkarton
verpakkingen,
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
(stansen/vouwplakken) en binderij
(snijden/vouwen/
verpakken).

Voor de versterking van onze nabewerkingsafdelingen zijn wij op zoek naar

Productiemedewerkers (m/v) fulltime (36 uur)
De functie
Kun jij nauwkeurig werken in teamverband en vind je het eventueel leuk om op
termijn door te groeien tot (leerling) machinevoerder aan de vouwplakmachine?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Een relevante opleiding of werkervaring is niet
direct vereist, als je maar bereid bent om in de praktijk te leren en van aanpakken
houdt.
Samen met je collega’s speel je een cruciale rol in het vervaardigen van onze
eindproducten, bestaande uit diverse soorten kartonnen verpakkingen. Vanuit de
farmaceutische-, cosmetica- en groensector worden hier hoge eisen aan gesteld.
Op de nabewerkingsafdelingen werken in totaal ca. 30 mensen en wordt,
afhankelijk van de afdeling, gewerkt in dagdienst of in een tweeploegendienst.
De werkzaamheden
− ondersteuning bieden aan de machine operators
− het inleggen van producten in, en het uitnemen van producten uit,
de verschillende machines
− verpakken en/of sealen van eindproducten
− uitbreken van producten
Wij vragen
− nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken, mede omdat gewerkt wordt volgens
de GMP normen (Good Manufacturing Practices)
− leergierig en goed in teamverband kunnen werken
− affiniteit met en/of interesse voor techniek is een plus
− goede beheersing van de Nederlandse taal
(in verband met werkinstructie en veiligheid)
− een flexibele instelling en van aanpakken weten
Wij bieden
− een leuke baan met doorgroeimogelijkheden binnen een ambitieus bedrijf
− een prettige en informele werksfeer met enthousiaste collega’s
− salaris volgens cao Kartonnage en een aantrekkelijk pakket van secundaire
arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse in deze functie, stuur jouw CV en motivatie naar
s.borst@intergrafipak.nl of naar onderstaand postadres ter attentie van
Simone Borst (Personeelszaken).
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Simone Borst,
tel.nr: 0252-660 240.
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