
Functie-inhoud
In deze afwisselende grafisch technische functie ben je verantwoordelijk voor het drukgereed maken van klantorders in 

Artpro. Je werkt zelfstandig aan je eigen taken en draagt zorg voor de voortgang en kwaliteit van de order. Daarbij werk 

je nauw samen met je team en collega’s van andere afdelingen. Je bent gewend aan ad hoc-situaties, het werken met 

deadlines en je kan snel schakelen. Je bent een gedreven persoon met passie voor je vak, grote accuratesse en bent 

makkelijk in omgang.

Wie ben jij en wat vragen we van jou:
• Een enthousiaste en betrokken teamspeler;

• Afgeronde grafische MBO+/HBO opleiding met 3 jaar werkervaring;

• Affiniteit met flexografie, grafische vormgeving en de techniek van het drukproces;

• Ruime ervaring met Artpro en de grafische DTP pakketten (AdobeCC);

• Kennis van OpenColor is een pre; 

• Een klant- en servicegerichte instelling;

• Vakkundig, besef van kwaliteit en oplossingsgericht;

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engelse en Duitse taal zijn een pre).

Organisatie
Excellente Flexo Plaatproductie, Preprint en innovatieve Reinigingsoplossingen voor de Flexografische Industrie. Dat 

is de Rudico Group, gevestigd in Eerbeek. Rudico Group bestaat uit drie werkmaatschappijen met circa 100 gedreven 

medewerkers. Rudico Artwork Prepress produceert Flexo-drukvormen van Polymeer. Felco levert duurzame topkwaliteit 

in Flexo Preprint voor golfkarton tot 2.5 meter breed. Pulse Anilox Cleaning is gespecialiseerd in het reinigen van 

rasterwalsen als vitaal onderdeel van het Flexo-drukproces.

Wij bieden jou:
Een zelfstandige afwisselende baan met veel ruimte voor ondernemerschap en eigen invulling bij een innovatief en 

dynamisch bedrijf met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een 

vast dienstverband. Een passend salaris met een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. 

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar pz@rudico.nl ter attentie van Annemarie van de Burgt 

(HR Businesspartner). Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Erwin Meinsma 

(Manager Operations) op telefoonnummer 06 5515 3381.
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Wij zoeken talent! Versterk jij ons team als

DTP / Artpro-operator (ft)


