Create. Print. Innovate.

Vacatures bij Publiprinting

Wat kan u voor
ons betekenen?
Wie zijn we ?
Publigroup is een jong, snelgroeiend en dynamisch bedrijf met een duidelijke visie. Al sinds 2002
leveren we een snelle, kwaliteitsvolle service tegen een eerlijke prijs. Hiervoor investeren we veel in
informatica en in ons hoogtechnologische machinepark.
Wie bent u ?
Publiprinting kiest resoluut voor minder medewerkers die meer doen. Bent u héél gemotiveerd en
neemt u graag initiatief? Werkt u zelfstandig en schaart u zich voor honderd procent achter ‘uw’
bedrijf? Dan bent u misschien onze nieuwe collega. We bieden u alvast een goede werksfeer en een
aangenaam salaris.
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Drukker / afwerker
Speedmaster Anicolor (m/v)
Wat ?
Als offsetdrukker bent je verantwoordelijk voor het correct opvolgen van de interne planning, je hebt
oog voor detail en kwaliteit. Er word gedrukt op een zeer recente Heidelberg speedmaster anicolor 4
kleur. Soms help je ook mee op andere machines.
Profiel
- vlot Nederlandstalig;
- ervaring in een drukkerij is een absolute noodzaak;
- teamplayer;
- motivatie en ambitie is belangrijker dan diploma’s voor ons;
- je staat open voor ploegenwerk.
Je kan rekenen op
- een aangenaam salaris op maat;
- een vlakke bedrijfsstructuur;
- een prettige werksfeer;
- kwalitatieve en recente machines Heidelberg, Polar, Stalh, Océ.
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