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Enveloprint bv, onderdeel 
van de Epaper Group bv,
is een modern en allround
grafisch bedrijf dat talrijke
oplossingen biedt voor
uiteenlopende 
drukwerkproducties en 
papierprogramma’s. 
Enveloprint bedient, met 
meer dan 100 enthousiaste 
medewerkers, honderden 
nationale en internationale 
afnemers. Door adequaat 
antwoord te geven op de
veranderde marktvraag, 
is hierdoor een stevige 
marktpositie opgebouwd.

Zoekt jou!

Profiel:
Voor deze functies is het belangrijk dat je goed in een enthousiast team 
kunt werken, nauwkeurig en kwaliteitsbewust bent, maar vooral gedreven en 
gemotiveerd. Daarnaast vragen wij dat:

• Je technisch inzicht hebt;
• Je flexibel bent (ploegendienst is mogelijk);
• Ervaring als drukker is een pre; 
Werkzaamheden:
Je start met een gedegen inwerkperiode waarin je kennis maakt met het 
assortiment en de werkwijze van Enveloprint. We hebben een grote diversiteit 
aan zowel producten als klanten binnen ons drukwerkpakket. In beide 
functies wordt onder leiding van een ervaren offsetdrukker/operator, kennis 
gemaakt met het vakgebied en zullen je alle finesses geleerd worden. Onze 
professionaliteit en kwaliteitsbewustzijn in werken, worden ondersteund 
door ons ISO 9001 systeem. Tevens werken we bij onze druktechnieken als 
aanvulling hierop volgens het gecertificeerde colour management systeem 
ISO 12647. Na de interne opleiding ben je in staat om zelfstandig een 
enveloppendrukpers/digitale drukpers te bedienen.  
Wij bieden
Een boeiende en moderne werkomgeving in een snel technologisch 
veranderende markt met enthousiaste medewerkers. Je kunt daarnaast 
rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in de Grafimedia CAO. 
Bij gebleken geschiktheid en vaardigheid zijn er mogelijkheden tot verdere 
externe scholing en is ook doorgroei naar andere persen mogelijk. 
Interesse
Heb je belangstelling en voldoe je tevens aan het gestelde profiel stuur dan 
een brief met cv en vermelding van de betreffende functie naar Enveloprint 
bv, t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 42,  7090 AA  Dinxperlo, of per e-mail 
naar pz@enveloprint.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact 
opnemen met de heer P. Bolwerk (P&O)

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Voor de functie(s): 

Enveloppen-Offsetdrukker m/v
Fulltime (36 uur)

&
Operator digitale drukpers m/v

Fulltime (36 uur)


