
 

  
  

ZEEFDRUKKER  
 

Gezocht:  Zeefdrukker  in  Mariakerke  (Gent) 

Ben  jij  iemand  die  heel  goed  in  een  productie  team  werkt  en  altijd  ‘all  the  way’  gaat  om  een  
kwalitatief  eindproduct  tijdig  te  leveren?  Bij  DIOSS  maak  je  als  Zeefdrukker  deel  uit  van  het  
team  en  techniek  die  het  bedrijf  groot  gemaakt  heeft,  en  nog  steeds  dé  referentie  is  op  de  
Belgische  markt.  Service,  kwaliteit  en  creativiteit  zijn  bij  DIOSS  de  sleutelwoorden  waarmee  
jij  mee  het  verschil  maakt  voor  onze  klanten.  Voel  je  je  thuis  in  de  grafische  sector  of  wil  je  je  
er  graag  inwerken?  Laat  dan  zeker  van  je  horen!  
  

Werken  bij  DIOSS     

Als  Zeefdrukker  bij  DIOSS  werk  je  bij  een  van  de  grootste  specialisten  in  kunststofbedrukking  
op  de  Belgische  markt:  dit  zowel  in  zeefdruk,  digitale  druk  of  offsetbedrukking  en  op  klein  en  
groot  formaat.  We  produceren  Point  Of  Sales  (POS)  materiaal  van  stickers  tot  winkeldisplays,  
alle  soorten  signalisatiedrukwerk  en  drukken  ook  speciale  effecten  in  zeefdruk.  Daarnaast  
zijn  we  expert  in  de  productie  van  plastic  klantenkaarten  en  badges  met  smart  card  
technologie.  Het  liefst  pakken  we  totaalprojecten  aan,  waarbij  we  bedrijven  een  
totaalservice  bieden.  
  
Je  job  als  Zeefdrukker    
  
•   Je  werkt  met  diverse  types  zeefdrukmachines.    Dit  gaat  van  instellen,  bedienen,  

productie  van  orders,  continue  kwaliteitscontrole  en  optimalisatie,  problemen  oplossen  
tot  het  onderhoud  op  deze  machines.    

•   Je  staat  in  voor  de  bedrukking  van  vellen  kunststofmateriaal  (platen,  folies,  stickers,…)  en  
dit  tot  op  72x102  cm  formaat.  

•   Je  leert  de  machines  en  onze  bedrukte  producten  door  en  door  kennen  door  je  
leergierigheid.  

•   Je  volgt  je  orders  stipt  op  in  samenwerking  met  de  planning  en  schakelt  waar  nodig  bij  
om  je  product  binnen  de  afgesproken  termijn  af  te  werken  om  geleverd  te  worden.    

•   Je  werkt  nauw  samen  met  de  collega’s  uit  het  team  Zeefdruk  en  andere  productie  
disciplines.  

•   Je  werkt  je  orders  af  volgens  een  orderbon.  
•   Je  rapporteert  aan  de  meestergast  Zeefdruk.  
  
  
  



  
  
Je  profiel       
  
•   .noodzaakin  de  grafische  sector  is  een    zeefdrukker  Ervaring  als   
•   Je  bent  kwaliteitsbewust,  nauwkeurig  en  hebt  ook  voor  detail.  
•   Je  werkt  gedreven  en  je  denkt  probleemoplossend  met  sterke  technische  inzichten.  
•   Je  kan  zeer  ordelijk  werken  en  je  laat  je  werkplaats  proper  achter.  
•   Je  hebt  een  stressbestendige  persoonlijkheid  en  een  flexibele  ingesteldheid.  
•   Je  bent  gemotiveerd  om  een  goed  eindproduct  tijdig  af  te  leveren.  
•   Je  bent  een  echte  teamspeler  en  je  kan  ook  zelfstandig  werken.  
•   Je  behaalde  een  technisch  diploma,  bij  voorkeur  in  een  grafische  richting.    
•   Je  spreekt  en  schrijft  vlot  Nederlands.  

  
  
  
Ons  aanbod  
  
Je  komt  terecht  in  een  bruisende  productieomgeving  in  Mariakerke,  bij  Gent.  We  bieden  je  
een  fulltime  job  aan  met  veel  afwisseling.  We  zoeken  daarin  samen  naar  een  gezonde  work-‐
life  balans.    We  geven  je  een  goede  start  met  interne  opleidingen.  Je  kan  rekenen  op  een  
marktconform  salaris  volgens  profiel  en  ervaring.      
Je  werklocatie  is  Kaleweg  16  in  Mariakerke.  
  
Stuur  je  cv  en  motivatie  naar  Jan  Soenen,  CEO  Dioss  Gent  via  jan.soenen@dioss.com.  
  


