Digitaal print operator in Ieper
Wil je graag werken in een dynamische en creatieve omgeving? Als digitaal print operator bij
Dioss sta je in voor de productie en afwerking van digitaal drukwerk in groot formaat. Heb je
ervaring in de grafische sector of ben je klaar voor een nieuwe stap? Laat dan zeker van je
horen!
Je job als digitaal print operator
Als digitaal print operator bij Dioss bedien je elke dag onze hoogtechnologische digitale
printsystemen. Je zorgt voor de bedrukking en afwerking van displays en vlakke
plaatmaterialen in kunststof. Het is belangrijk dat je daarbij heel nauwgezet werkt. We
verwachten ook dat je de kwaliteit van de gedrukte producten goed in het oog houdt. Jij
staat in voor de eindcontrole van het resultaat.
Je werkt meestal in twee ploegen maar tijdens kalmere periodes houden we ons aan
gewone daguren. Onze digitale printers zijn volledig computergestuurd, dus vertrouwd zijn
met een computeromgeving is een must. De bediening van de machines zelf leer je bij ons.
Wat verwachten we?
•
•
•
•

Je bent handig, je weet van aanpakken en je hebt technisch doorzicht.
Je kan vlot werken met pc of Mac.
Je werkt stipt, ordelijk en nauwkeurig.
Ervaring in de grafische sector is een pluspunt.

De voordelen op een rijtje
•
•
•
•

Een boeiende job in een creatieve en dynamische omgeving.
De sfeer bij Dioss is warm en collegiaal.
Een salaris in overeenstemming met je opleiding, ervaring en inzet.
Je krijgt maaltijdcheques en twee extra vakantiedagen.

Werken bij Dioss
Dioss is een van de grootste grafische bedrijven op de Belgische markt. We zijn
gespecialiseerd in het bedrukken van harde flexibele kunststoffen. Zo bedrukken we allerlei
promotiemateriaal voor bedrijven, van stickers en folies tot enorme displays. Daarvoor
gebruiken we innoverende zeefdruk- en digitale printtechnologieën. Onze klanten zijn onder
meer communicatiebureaus, drukkerijen, signalisatiebedrijven, industriële producenten,
retailbedrijven en winkelketens. De Dioss-vestiging in Ieper legt zich toe op drukwerk in
grote formaten en telt 20 medewerkers.

Interesse? Stuur dan meteen je motivatiebrief en cv naar peter.dael@dioss.com
Albert Dehemlaan 27, 8900 Ieper.

