
Wil je ook graag werken in het buitenland maar niet elk weekend van huis? En ben je op zoek naar een zelfstandige functie 

met ruimte voor eigen invulling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Gemiddeld ben je twee aaneengesloten weken en weekenden met een volledig uitgeruste Mercedes bus met laser onderweg 

in het buitenland en bezoek je meerdere klanten. Je zorgt voor de reiniging van rasterwalzen van industriele drukmachines. 

Hier pas je een geavenceerde reinigingstechniek toe met behulp van onze laser. Dit proces is volledig geautomatiseerd. De 

andere twee weken ben je of werkzaam in Eerbeek, alwaar je verantwoordelijk bent voor de administrative afhandeling van je 

servicebezoeken en volumemetingen of je maakt gebruik van compensatie van de gewerkte weekenden in de voorgaande 

twee weken.

Wij vragen van jou:
• MBO werk- en denkniveau en ervaring met werken in het buitenland;

• technisch inzicht en leervermogen om bedieningsinstructies snel eigen te maken;

• flexibele instelling en grote bereidheid tot veelvuldig reizen (ook in de weekenden); 

• klant- en servicegerichte instelling met goede communicative vaardigheden;

• verstaanbaar kunnen maken in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;

• een geldig rijbewijs, de laser wordt vervoerd met een bestelbus. 

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. Pulse Anilox Cleaning is gespecialiseerd in het reinigen van rasterwalsen als vitaal onderdeel van het 

Flexo-drukproces. Het totale concept bestaat uit dagelijkse reiniging met het juiste reinigingsmiddel, aangevuld met 

periodieke dieptereiniging door inzet van onze speciaal daarvoor ontwikkelde laser.

Wij bieden jou:
Een zelfstandige functie met veel vrijheid bij ons innovatieve en dynamische bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden 

inclusief een laptop, mobiele telefoon. Goed functioneren resulteert in een contract voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar pz@rudico.nl t.a.v. Annemarie van de Burgt (HR Businesspartner). 

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Harald Zijlstra (Manager Operations) op nummer 06 5277 2437.
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Wij zoeken talent! Versterk jij ons team als
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