Wihabo is op zoek naar een
OFFSET DRUKKER (M/V)
met een groot oog voor detail, vakmanschap en een toekomstgerichte instelling

Als 1 of meer kleurendrukker ben je verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk
drukken van onze orders conform de afgesproken normen. Je bent inzetbaar op al
onze offset drukpersen (B2 5 kleuren met lak, GTOZ en GTO) en draagt samen met
je collega offset drukker zorg voor de uitvoering van commercial print. Natuurlijk
komt hier een stuk onderhoud en ook het schoonhouden van de persen bij kijken.
Je kunt zelfstandig werken, maar je bent ook in staat om op de juiste momenten
te overleggen met je collega of leidinggevende. Flexibel, meedenken met de
organisatie en vakmanschap zijn eigenschappen die jou niet vreemd zijn.
Wie zijn wij?
Wihabo is een veelzijdige grafische dienstverlener die al 30 jaar meedraait op de
particuliere en zakelijke markt. De mentaliteit van ons familiebedrijf kenmerkt zich
door een enorme klantgerichtheid. Dit combineren we met een duurzaam ingericht
productieproces en een uniek machinepark: digitaal, offset en afwerking onder
één dak. Dankzij drie hoogwaardige digitale drukpersen, onze geautomatiseerde
afwerkingsmogelijkheden en een intelligent gedigitaliseerde workflow ontplooien
we ons nadrukkelijk als digitale drukwerkspecialist. We onderscheiden ons van de
rest door anders te durven denken en doen in het digitale tijdperk. Aan het roer
staan de broers Joris en Ruud Bosch, samen met vader Willy. Vanuit de drukkerij
in Geffen werken dagelijks ruim 50 mensen. Op wihabo.nl vind je meer informatie
over ons bedrijf.
Werkzaamheden
• Het zelfstandig in- en omstellen van de drukpersen en het opspannen van drukplaten.
• Het mengen, doormeten en beproeven van (gemaakte) inkten.
• Correct bijstellen van de drukpers zodanig dat de order binnen de kleurtoleranties
kan worden gedrukt.
• Het zo efficiënt mogelijk verwerken van de drukorders en het controleren van de
output zowel tijdens als na het drukproces.
• Ervoor zorgdragen dat het verwerkte drukwerk op de juiste locatie wordt ge		
plaatst voor verdere afwerking dan wel verzending.
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse reiniging van de drukpersen en de randapparatuur
en het periodieke onderhoud daarvan.
• Verricht assisterende werkzaamheden aan de pers, zoals het wassen van rubber,
het in- en uitrijden van papier en het schoonmaken en reinigen van rakels.
• Verricht een of meerdere wisselende extra in-line druktechnische bewerkingen
(zoals lakken e.d.).
• Het begeleiden en opleiden van leerling- of hulpdrukkers.

Wat vragen wij van jou?
We komen graag met jou in gesprek als je beschikt over:
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Grafische kennis en ervaring is een must
Accuratesse en analytisch vermogen
Flexibele instelling, in staat om snel te schakelen en aandacht voor kwaliteit

Wat krijg je van ons?
• Een zelfstandige, verantwoordelijke functie 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 31 december
je 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 Hans Beekwilder op telefoonnummer
(073) 534 07 00.
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