VACATURETEKST: Operator afwerkingsmachine
Graphius is een toonaangevend bedrijf op de Europese markt voor de productie van boeken, catalogi en tijdschriften. Door
permanent te innoveren en verticaal te integreren slaagt Graphius erin haar positie te versterken en verder uit te breiden.
Met meer dan 370 medewerkers, een verbruik van meer dan 22.000 ton papier per jaar en zijn sites in Oostakker, Beersel,
Nazareth en Parijs, is Graphius een van de grootste vellendrukkerijen van Europa.
De integrale productie, van een brochure tot een hardcover boek, gebeurt intern waardoor er een maximale controle is op
kwaliteit, budget en doorlooptijd.
Voor onze site in Oostakker, zijn we op zoek naar een gemotiveerde “Operator afwerkingsmachine”. Als “Operator
afwerkingsmachine” staat u in voor het zelfstandig bedienen van een (aantal) machine(s) of een gedeelte van de productielijn
met als doel de opgelegde productie output te garanderen.
Taakomschrijving:
-

U staat in voor het stellen en het bedienen van de machine met als doel de rendabiliteit van de machine te
maximaliseren en de vooropgestelde productie output te garanderen.
U controleert periodiek de kwaliteit van de output van de machine met als doel tijdig fouten en onvolmaaktheden
te ontdekken en deze recht te kunnen zetten.
U bent verantwoordelijk voor het periodiek preventief onderhoud van de machine alsook voor de algemene orde
en netheid van- en rond de machine.
U logt uw werken in CERM en rapporteert aan de ploegverantwoordelijke.

Aanbod:
-

We bieden een variërende functie aan in een dynamisch en groeiend familiebedrijf.
U komt terecht in een creatieve en innovatieve omgeving waar initiatief nemen wordt gestimuleerd.
Wij bieden een competitief salaris in functie van uw capaciteiten en ervaring.

Profiel:
-

U heeft een grafische of mechanische opleiding genoten of u heeft reeds enkele jaren ervaring binnen de grafische
sector of binnen een productieomgeving.
U heeft oog voor kwaliteit en detail.
U bent sociaal ingesteld en bent een echte teamspeler.
U bent bereid in een 3-ploegenstelsel te werken.
U kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands.

