Zoekt jou!
Voor de functie:

Productiemedewerker
Kom jij net van school of ben je op zoek naar ander werk én ben je technisch
en praktisch aangelegd? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste en leergierige mensen met
technische affiniteit. We vinden het belangrijk dat je nauwkeurig en
kwaliteitsbewust bent, maar vooral gedreven en gemotiveerd.
Als productiemedewerker start je met een gedegen inwerkperiode, waarin je
kennis maakt met de werkwijze van Enveloprint. Tijdens deze inwerkperiode
leiden wij jou op als een volwaardig medewerker binnen één van onze
grafische productielijnen. Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig
één van onze productiemachines te bedienen en tevens te onderhouden.
Profiel
• Geen opleiding vereist;
• Geen werkervaring vereist;
• Technisch inzicht;
• Je bent flexibel in verband met ploegendienst;
• Je beschikt over een gezonde dosis werklust;
• Serieuze instelling en leergierige houding.

Enveloprint bv, onderdeel
van de Epaper Group
bv, is een modern en
allround grafisch bedrijf
dat talrijke oplossingen
biedt voor uiteenlopende
drukwerkproducties.
Enveloprint bedient, met
meer dan 100 enthousiaste
medewerkers, honderden
nationale en internationale
afnemers. Door adequaat
antwoord te geven op de
veranderde marktvraag,
is hierdoor een stevige
marktpositie opgebouwd.

Wat bieden wij?
Enveloprint biedt een boeiende en informele werkomgeving met enthousiaste
medewerkers in een moderne en technologisch veranderende markt. Je kunt
daarnaast rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in de Grafimedia
CAO. Tevens bieden wij mogelijkheden voor opleiding en doorgroei.
Interesse
Heb je belangstelling en voldoe je tevens aan het gestelde profiel stuur dan
een brief met cv en vermelding van de betreffende functie naar Enveloprint
bv, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 42, 7090 AA Dinxperlo, of per e-mail
naar pz@enveloprint.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met onze HR Manager, de heer P. Bolwerk.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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