Heumen | Fulltime | Ploegendienst
Wij op zoek naar een enthousiaste

Assistent (leerling) drukker
Wat ga je doen in 1 zin
Het verlenen van ondersteuning bij het gehele drukproces en de efficiency van de machine en daarbij
het assisteren van de voorman (jullie staan gezamenlijk aan de machine).
Hoe kan je dag er uit zien
Bij de start van je dienst bekijk je welke werkzaamheden er voor die dag gedaan moeten worden en
maak je een planning in samenwerking met de voorman. Je draagt mede zorg je voor onderhoud en
netheid van de directe omgeving.
De lunch geniet je samen met je collega’s in de kantine of je maakt een korte wandeling.
Na de lunch ga je verder met de werkzaamheden, maar help je indien nodig ook elders in de productie.
Aan het einde van je dienst doe je nog wat onderhoud, laat je het netjes achter voor je collega en ga je
tevreden naar huis.
Jij bent
Van nature secuur en streeft naar een hoge kwaliteit in je werk. Je kan zelfstandig werken en een
efficiënte planning maken van de taken. Ervaring met de grafische branche is een pré. Verder ben je
een positief en servicegericht persoon, weet je van aanpakken en ben je proactief. Werken in
tweeploegendienst is voor jou geen probleem.
Wij bieden
• Een groeiende en innovatieve organisatie
• Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO uitgevoerd in tweeploegendienst
• Een betrokken team met zo’n 40 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.
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 Martijn Pels (HR Manager) via m.pels@geostick.nl

