Vacature bij Koelewijn Reclame
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor
print, productie en montage.
Wie zijn wij?
Koelewijn Reclame is een klein reclamebedrijf waar we veel verschillende producten maken van breed uiteenlopende
toepassingen. Denk daarbij aan onder andere: posters, banners, buitenreclame, gevel- en lichtreclame, voertuigbestickering maar ook interieurdecoratie. Wanneer je een goed beeld wilt krijgen van wie we zijn als bedrijf, wat we
doen en wie de mensen achter de voordeur zijn, dan kun je het beste even rondkijken op onze website,
www.koelewijnreclame.nl/het-bedrijf.html
Wat ga je doen als je bij ons komt werken?
In deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
Het aansturen van onze grootformaat printers en plotters;
Het meewerken in de productie en het afwerken van allerhande printmaterialen;
Montage- en plak werkzaamheden, intern en op locatie;
Algehele ondersteuning. Je bent indien nodig overal inzetbaar.
Wat verwachten wij? Wie zoeken wij?
Je bent erg handig, precies en secuur. Je bent technisch creatief en hebt gevoel voor kwaliteit. Dat is duidelijk
zichtbaar aan je werk en dat straal je ook uit;
Je bent klantgericht, nauwkeurig, stressbestendig en je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband;
Je hebt ervaring in het aansturen van grootformaat printers en plotters;
Je kunt goed plakken; het beletteren van auto’s, wanden en ramen is voor jou geen probleem;
Je hebt ervaring met montagewerkzaamheden, het liefst in de grafische branche;
Je hebt geen hoogtevrees, werken op een hoogwerker of steiger is voor jou geen probleem;
Je bent in het bezit van rijbewijs B (liefst B+E);
Wanneer je een VCA Certificaat hebt is dat een pré.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende baan, in een professionele omgeving met een informele werksfeer, in een
jong bedrijf! Wij bieden een baan voor minimaal 4-5 dagen in de week.
Interesse?
Neem dan contact met ons op!
Dit kan via email op info@koelewijnmedia.nl

