
Voor de versterking van onze afdeling Stanserij zijn wij op zoek naar een

Stanser (m/v) fulltime (36 uur)

De functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig en efficiënt 
verwerken van orders aan de stansmachine. Hiermee speel je een cruciale rol 
in het vervaardigen van onze eindproducten, bestaande uit diverse soorten 
kartonnen verpakkingen, waaronder langsnaad, autolock en interieurdozen. 
Vanuit de farmaceutische-, cosmetica- en groensector worden hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit.
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega met verantwoordelijkheidsgevoel, 
die het leuk vindt om deel uit te maken van ons team.

Op de Stanserij werken in totaal ca. 10 mensen en wordt gewerkt in een 
tweeploegendienst. 

De werkzaamheden
 − het zelfstandig instellen, bedienen en onderhouden van de verschillende 

stansmachines
 − het verwerken van orders aan de hand van de verstrekte ordergegevens, 

stansmestekening, overige productspecificaties en het stansmodel
 − het zorgdragen voor kwaliteit

Wij vragen
 − relevante grafische- of technische opleiding op MBO niveau
 − beschikken over vakkennis en ervaring hebben als stanser 
 − nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken, mede omdat gewerkt wordt volgens 

de GMP normen (Good Manufacturing Practices) 
 − technisch inzicht en een flexibele instelling
 − efficiënt kunnen werken en van aanpakken weten

Wij bieden
 − een zelfstandige functie binnen een ambitieus bedrijf
 − een prettige en informele werksfeer met enthousiaste collega’s
 − salaris conform 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.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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