Wij zoeken talent! Versterk jij ons team als

Productiemedewerker 5-ploegen
Wegens groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste en flexibele productiemedewerker.

Functie-inhoud
Als productiemedewerker draai je de productie volgens vastgestelde procedures. Je zorgt voor een tijdige aan-en
afvoer en het ombouwen van de drukpers. Je voert controlewerkzaamheden uit, reinigt de machines en registreert
productiedocumenten. Verder lever je diverse ondersteunende werkzaamheden in de ploeg. Naast jouw rol bestaat
de ploeg uit een coordinator, drukker, inktman en monteur en je ziet het als een uitdaging om samen te gaan voor het
maximale resultaat!

Wie ben jij en wat vragen we van jou:
•

Aanpakkersmentaliteit, flexibel, accuraat en een teamspeler;

•

Affiniteit met techniek en bij voorkeur een technische opleiding op MBO niveau;

•

Ervaring in een productieomgeving en de grafische industrie is een pré;

•

Ervaring met ploegendiensten is een pré;

•

Affiniteit met continu verbeteren;

•

Goede lichamelijke conditie o.a. ivm fysiek zwaar werk (veel staan, lopen, duwen en trekken).

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 afwisselende baan in teamverband met verantwoordelijkheid bij een innovatief en dynamisch bedrijf met
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

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 Edwin van Gijtenbeek (Productiemanager)
op telefoonnummer 06 11 01 05 12
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