Voor de afdeling Finishing zijn wij op zoek naar fulltime (gemiddeld 36 uur per week)
OPERATOR
Functie
In deze zelfstandige en grafisch technische functie werk je in 2-ploegendienst en ben je
verantwoordelijk voor het printen en afwerken van zegelrollen/ zegelvellen alsmede het
bedienen van een hoogwaardige machine, welke nieuw aangeschaft is en eind maart 2022
geplaatst wordt. Er zal een training voor het bedienen van deze machine plaatsvinden.
Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en aantallen van de waardepapieren die
aanwezig zijn op de werkplek en verantwoordt de werkzaamheden in het machine gebonden
logboek.
Je werkt volgens de voorgeschreven procedures en controleert of de machine aan alle
aspecten voldoet waarvoor de machine is ingericht.
Overige werkzaamheden bestaan uit het zorgdragen voor de administratie die rondom de
werkplek vereist wordt. Op verzoek van het management kun je op verschillende afdelingen
worden ingezet en word je op meerdere machines opgeleid. Je werkt onder
verantwoordelijkheid van de Manager Finishing en moet kunnen werken onder strenge
security regels.
Profiel
De ideale kandidaat beschikt over MTS/MBO niveau en relevante werkervaring. Daarnaast
beschik je over een flexibele werkhouding en heb je affiniteit met het gebruik van
computers/software. Hoge accuratesse en alertheid is vereist. Ook ben je collegiaal en kun je
goed in teamverband werken. Ervaring met werken in een grafisch bedrijf is een pré.
Aanbod
Wij bieden een baan in een dynamische organisatie die nationaal en internationaal werkzaam
is in de markten van de grafische en digitale security. Koninklijke Joh. Enschedé biedt een
goed pakket arbeidsvoorwaarden aangevuld met bedrijfseigen regelingen.
Een screening bij justitie maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan nu je motivatie met CV naar hr@joh-enschede.nl of naar:
Koninklijke Joh. Enschedé, t.a.v. Mevr. M. van Ochten, afdeling Human Resources,
Postbus 114, 2000 AC HAARLEM.
Voor meer informatie over Koninklijke Joh. Enschedé: www.joh-enschede.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

