Daneels MEDIA group

SMART SOLUTIONS
FOR A GREEN FUTURE.

Vacature

Offsetdrukker
DANEELS MEDIA GROUP
Daneels Media Group (DMG) is een toonaangevende producent van hoogkwalitatief drukwerk en Europees
marktleider in het gebruik van hoogwaardige lakken die onze creaties van catalogi en magazines hun final
touch geven. DMG is bovendien een gewaardeerd servicepartner in online en offline communicatie.
DMG investeert al meer dan een eeuw in de meest innovatieve technologie zodat we telkens weer een
meerwaarde kunnen bieden aan onze klanten in België en de rest van de wereld. We zijn permanent op zoek
naar opportuniteiten, met een duidelijke focus op innoveren, ondernemen, aandacht voor onze medewerkers
en een gezonde financiële basis. Samen met onze mensen en met u willen we groeien en ook in de toekomst
synoniem zijn voor kwaliteit in communicatie.

JOBINHOUD
Als offsetdrukker heb je volgende verantwoordelijkheden:
•	Correct instellen en bedienen van de offsetdrukpers
•	Periodiek de kwaliteit van de drukvellen controleren
om zo tijdig fouten te detecteren en te kunnen bijsturen
waar nodig
•	Uitvoeren van een periodiek preventief onderhoud
•	Kleine storingen zelfstandig oplossen
PROFIEL
•	Je bent bereid om in een tweeploegensysteem te
werken (vroege-late).
•	Je bent een geëngageerde werknemer met
verantwoordelijkheidsgevoel.
•	Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor veiligheid
en netheid.
•	Je hebt van nature een positieve mindset.
•	Je bent een flexibele werknemer met een
hands-on mentaliteit.
•	Ervaring aan de nieuwste generatie Heidelberg
drukpersen is een pluspunt.

AANBOD
•	Een voltijds contract van onbepaalde duur.
•	Je werkt in een tweeploegensysteem waarbij
je in de vroege shift werkt van maandag tot
en met vrijdag en tijdens de late shift van
maandag tot en met donderdag. Zo heb je
om de week een verlengd weekend.
•	Een uitdagende en afwisselende job binnen
een gemotiveerd team in een dynamisch
bedrijf.
•	Je salarispakket ligt in lijn met je
ervaring en kennis. Daarnaast krijg je
maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering bij DKV.
INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Solliciteer dan snel en stuur je CV en
motivatiebrief naar hrm@daneels.be.

