
Alles voor het WOW-effect

Nieuwe technieken en processen zorgen voor tastbare communicatie mét impact. 
Zeker als je ze op een slimme manier combineert. Dat is precies wat we doen bij 
Wihabo. Zo maken we samen bijzonder drukwerk ‘gewoon’ mogelijk. Wij geloven er 
heilig in dat we onmisbaar zijn voor klanten als we bijzonder druk maken. Want ook in dit 
digitale tijdperk blijft communicatie met impact onderscheidend. Al ruim 30 jaar zijn we 
de kwajongen in drukwerkland. We doen dingen nu eenmaal graag anders. En dat doen 
we, omdat wij vinden dat het altijd beter kan. Steeds zoeken wij de grens op van het 
mogelijke om onze klanten de mooiste producten te bieden, om daar hun impact in de 
markt mee te vergroten. En met trots zien we onze club groeien. Inmiddels bestaat onze 
Wihabo-clan uit ruim 70 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Wihabo zoekt mensen die ervan houden uitgedaagd te worden. Mensen die er samen 
aan willen trekken om iedere dag een betere versie van onszelf te worden. Maar ook 
mensen die houden van plezier maken. Want hard werken en samen plezier maken 
gaat bij ons hand in hand. Ons Indigo team bestaat uit zes HP indigo operators. Samen 
werk je met de nieuwste technieken aan onze hoogwaardige digitale drukpersen en 
bijbehorende randapparatuur. 

De functie

Als HP Indigo Operator ben je verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk digitaal 
drukken van orders conform de afgesproken normen. Je bedient geheel zelfstandig 
de digitale persen (HP Indigo 7900 Digital Press, HP Indigo 10000 en HP 12000 Digital 
Press). Naast de dagelijkse productie verzorg je het maintenance programma van de 
digitale drukpersen, analyseert en verhelpt storingen. Tevens ondersteun je in de 
nabewerking indien nodig. Deze werkzaamheden voer je uit in wisselende diensten 
(ochtend, dag, avond).

De werkzaamheden

• Verantwoordelijk voor de coördinatie en bediening van de digitale drukpersen
• Verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk digitaal drukken van orders
• Zelfstandig in- en bijstellen van de digitale drukpersen
• Zelfstandig analyseren en verhelpen van storingen 
• Het overdragen van je kennis en het team hiermee naar een hoger level tillen 
• Drukorders zo efficiënt mogelijk verwerken en de output zowel tijdens als na het 
 drukproces controleren 

Wihabo is op zoek naar een
HP INDIGO OPERATOR (LEVEL 3)

 
met oog voor kwaliteit en passie voor papier



• Zorgdragen voor het op de juiste locatie plaatsen van het verwerkte drukwerk 
 voor verdere afwerking dan wel verzending
• Verantwoordelijk voor het maintenance programma van de digitale drukpersen
• Gereed melden van verwerkte orders en zorgdragen voor de administratieve 
 verwerking van orders en persgegevens

Wat vragen wij van jou?

We komen graag in gesprek met jou als je beschikt over: 
• MBO-4 werk- en denkniveau
• HP Indigo certificering level 3 is een pré
• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
• De leergierigheid om bij te blijven op ons vakgebied  
• Een accurate en kritische instelling ten aanzien van machines en processen
• Resultaatgerichtheid en een servicegerichte instelling
• Teamplayersmentaliteit 

Wat krijg je van ons?

• Een zelfstandige, verantwoordelijke functie (36 uur per week in wisselende 
 diensten: ochtend, dag, avond) in een ambitieus en ondernemend bedrijf. Door de  
 verschillende processen en mensen waarmee je werkt, is echt geen dag hetzelfde. 
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar vooral 
 ook respect voor elkaar en een goede sfeer. 
• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- 
 en denkniveau en ervaring.

Interesse?

Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan voor 26 juni een brief 
met motivatie en cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de onderwerpregel de 
functienaam waarvoor je solliciteert. Voor meer inhoudelijke informatie over deze 
functie kun je contact opnemen met Cornee Jans, Teamleider Productie, telefoon 
073-5340700 of 06-19872672.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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