TMB is dé specialist op het gebied van groot formaat printen en signing.
TMB is onderdeel van Kampert-Nauta en Print.com. Daarmee heeft het
bedrijf de capaciteiten en groeiambitie binnengehaald om het meest
moderne grafisch bedrijf van Nederland te worden. Wil jij samen met een
super gemotiveerd team en de meest moderne apparatuur doorgroeien
tot specialist in de branche? Dan is dit jouw kans!

Ben jij bereid om alles uit jouw carrière te halen, ben je flexibel en gek op
uitdagingen? Dan zijn wij op zoek naar jou om onze snelle groei te realiseren!

Signmaker/Printoperator
Full time

Wat ga jij doen?
Jij bedient alle machines, zoals snijplotters, printers en lamineermachines;
Jij print de documenten en zorgt ook voor het lassen, ringen, snijden en appliceren;
Jij deelt jouw bevindingen met de productieleiding en doet voorstellen voor verbeteringen.
Wie ben jij?
Jij hebt minimaal een MBO opleiding bij voorkeur in een technische richting;
Jij hebt bij voorkeur kennis van diverse sign producten en materialen;
Jij beschikt over technisch inzicht en hebt twee rechterhanden;
Jij bent accuraat en hebt oog voor kwaliteit en service;
Jij beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Jij hebt een positieve en gedreven instelling.
Wie worden jouw collega’s?
Jij werkt samen met een enthousiast team van specialisten. Met ca. 25 collega’s verdeeld over
verschillende afdelingen werk je in een dynamische omgeving vol plezier en ambitie.
Er is een informele sfeer met korte lijnen en een open cultuur.
Wat bieden wij?
Uitdagende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
Prettige werksfeer in een veelzijdige, snelgroeiende organisatie;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Is dit jouw nieuwe avontuur?
Stuur jouw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en
C.V. naar mariella@tmb.nl. Als je nog vragen hebt,
bel dan met Jordy Aarts op 073-5475174.

Wij zijn verhuisd!
Griekenweg 7, 5342 PX Oss

