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Vanwege sterke groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Algemeen Medewerker
Wat ga je doen in 1 zin
Je zorgt er voor dat de HP Indigo Operators en Finishers kunnen blijven produceren
Hoe kan je dag er uit zien
Bij de start van je dienst neem je de geplande orders door en zorg je ervoor dat de benodigde drukplaten,
inkten, kokers en basismateriaal beschikbaar zijn bij de juiste machine. Gedurende de dag blijf je
continue scherp op het gehele proces.
De lunch geniet je samen met je collega’s in de kantine of je maakt een korte wandeling.
In de middag ga je verder met het op orde houden van de juiste materialen, maar zorg je ook orde en
netheid. Aan het einde van je dienst zorg je voor een goede overdracht naar je collega en ga je tevreden
naar huis.
Jij bent
Een doortastende persoonlijkheid, met de juiste drive! Je beschikt over organisatorische vaardigheden.
Ervaring met de grafische branche is een pré. Verder ben je een positief en servicegericht persoon,
weet je van aanpakken en ben je proactief. Je kunt prioriteiten stellen, werkt secuur en kan goed met
werkdruk omgaan. Het werken in drieploegendienst is voor jou geen probleem.
Wij bieden
 Een groeiende en innovatieve organisatie
 Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO en een 3 ploegendienst toeslag van 23,33%
 Een betrokken team met 21 collega’s
 Elke week verse fruitmanden
 Uitstekende begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling
 Een informele cultuur met korte lijnen en een no nonsens mentaliteit
Wij zijn
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en
verkoop van zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied van Printsystemen.
Onze kernwaarden zijn: vooruitstrevend, win-win partnership, maatschappelijk verantwoord en goed
werkgeverschap.
De organisatie bestaat uit verschillende bedrijven: Geostick Self-Adhesive Labels, Geostick Print- &
Labeling Solutions, Geostick Gevaarsetiketten, Geostick Labels & Tags, Geostick Labels & Flexibles en
Geostick Healthcare Labels. De verkoop richt zich onder meer op de food, chemische industrie en
logistieke sector. Geostick is in Europa marktleider op het gebied van digitale druk.
De Geostick Groep heeft in 2017 een omzet van ruim 55 miljoen behaald en verwerkt jaarlijks ruim 45
miljoen vierkante meter materiaal tot labels en etiketten. Bij de groep werken zo’n 300 enthousiaste en
professionele medewerkers die garant staan voor het leveren van een uitstekende kwaliteit en service.
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl
Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan je
sollicitatie met CV en motivatie naar m.pels@geostick.nl

