Voor onze Printing Department zijn wij per direct op zoek naar een fulltime
OFFSET (ROTATIE) DRUKKER (36 uur)
Functie
Deze grafisch-technische functie is gericht op het instellen en coördineren van de bediening van de
rotatie offsetpers (Müller Martini) in vier of meer kleuren (tot 10). Verschillende deelaspecten (controle,
procesbeheersing, kwaliteitsbeheersing, registratie, bedrukken van diverse soorten en formaten
geldswaardig en andersoortig oplagemateriaal, perforeren/slitten, met de mogelijkheid om dit tweezijdig
te doen) behoren tot je werkzaamheden. Tevens werk je samen met een tweede drukker, onder leiding
van de Teamleider.
In deze functie wordt er gewerkt in 2-ploegendienst.
Profiel
Voor deze functie zoeken wij iemand met een grafisch technische opleiding (grafisch vakman en/of
technicus) met enige jaren ervaring als (rotatie) offsetdrukker. Ervaring als vellen offsetdrukker is een
pré.
Je beschikt over een stevige, flexibele en resultaatgerichte persoonlijkheid, je kunt efficiënt werken en
kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal goed
en ben je op korte termijn inzetbaar.
Over Koninklijke Joh. Enschedé
Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) is specialist in Security Printing, zoals het produceren van postzegels,
accijnszegels en ander hoogkwalitatief beveiligd drukwerk. KJE is opgericht in 1703. De onderneming
begon met traditioneel drukwerk en specialiseerde zich later in beveiligde oplossingen voor onder andere
bankbiljetten en postzegels. Sinds enkele jaren is KJE met een indrukwekkende transitie bezig waarin
proposities worden ontwikkeld, geproduceerd en verkocht die ons unieke, ambachtelijke en
onvervalsbare drukwerk verbinden met allerhande digitale toepassingen. Te denken valt aan het
aanbrengen van unieke codes op zegels, diploma’s en certificaten, track & trace chips op drukwerk,
biljetten verrijkt met Augmented Reality, het creëren van cryptozegels en NFT’s, etc.
Joh. Enschedé heeft nationaal en internationaal grote bekendheid als een van de weinige private
drukkers van hoog beveiligde documenten.
Aanbod
Wij bieden een baan in een dynamische organisatie die nationaal en internationaal werkzaam is in de
markten van de grafische en digitale security. KJE biedt een goed pakket arbeidsvoorwaarden,
aangevuld met bedrijfseigen regelingen.
Het betreft een fulltime (gemiddeld 36 uur) dienstverband.
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.

