Print operator / (sign) afwerking
Staalsteden 16, 7547 TA Enschede
Wie zijn wij
Wij zijn Reklame2000.nl, gevestigd in Enschede en sinds 1980 een specialist op het gebied van
zeefdruk en digital printing. Met onze printtechnieken drukken wij op alles wat vlak is, zoals: stickers,
stalplaten, makelaars- en reclameborden.
Wat doen wij
De laatste paar jaren ligt de focus met name op de zelfklevende producten, zoals stickers en
etiketten voor de gehele Nederlandse B2B markt. Met de verschillende druktechnieken als zeefdruk,
offset en digitaal full colour is bij ons (bijna) alle drukwerk mogelijk! Ondersteund door Google
Adwords, ruime ervaring en de hoge kennis zijn wij dé drukwerkleverancier op maat.
Wij zijn echter geen internet drukkerij, we staan sterk voor een persoonlijke benadering. Met name
flexibiliteit, snelheid, kwaliteit, kennis en betrouwbaarheid zijn pijlers waarop wij drijven. Hierdoor
hebben wij ondertussen een groot klantenbestand opgebouwd met klinkende namen waarvan ver
weg het grootste deel ook meerdere jaren trouw is aan ons.
Wat zoeken wij
Om onze bovenstaande pijlers te blijven waarborgen zijn wij steeds op zoek naar nieuwe krachten.
Ter versterking voor onze printafdeling en afwerking voor zelfklevende producten zijn wij op zoek
naar een fulltime print operator / afwerker.
Ben of heb jij:






Kennis van de branche & ervaring met sign-making en digital printen?
In staat om het overzicht te behouden, ook bij drukte?
Gemotiveerd om de beste kwaliteit stickers uit de printers te laten rollen?
Een echte teamspeler die samen met collega’s voor de beste resultaten gaat?
Minimaal MBO niveau 4 in een dtp- / sign opleiding?

Wil jij dan ook graag:




Werken in een hecht, jong team van collega’s?
Een mooi marktconform salaris?
In samenwerking met collega’s een professioneel print operator / sign-maker worden?

Voor eigen ideeën en initiatieven krijg je alle ruimte, we zijn een kleine informele organisatie waar
geen hiërarchie bestaat. En iedereen er vol voor gaat.
Geïnteresseerd?
Mail dan jouw motivatiebrief en CV naar: peterklaas@reklame2000.nl.

