ALT Technologies bv
ALT Technologies bv, is een groeiende organisatie in een dynamische markt. ALT is producent van
zelfklevende producten, speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de Automotive, electronics en
duurzame goederen sector in geheel Europa. Het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland met
vestigingen in China, Mexico/USA, en Roemenië.
ALT heeft zich een positie verworven als een vernieuwer, ontwikkelaar en leverancier van
kwaliteitsproducten met een scala aan technisch hoogwaardige toepassingen. Dit wordt ondersteund
door de IATF 16949 en ISO 14001 certificering.
ALT Technologies heeft ambitieuze doelstellingen en daarom zijn wij op zoek naar een:

FLEXO DRUKKER/MACHINE OPERATOR M/V
(2-ploegendienst)
Wij zoeken:
• Enthousiaste medewerkers die graag uitdagingen aangaan, bij voorkeur met ervaring in de
grafische branche
• U heeft een technische opleiding (VMBO niveau 2 of hoger), Grafische vakschool, Vapro A of
MAVO en belangstelling voor techniek
• U bent leergierig, denkt klantgericht en past zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden
aan
• U kunt goed in een team werken, maar zeker ook zelfstandig uw werk verrichten
• U bent bereid om een aanvullende opleiding te volgen
• U heeft een positieve houding en u toont initiatief
• De werkzaamheden worden in een 2-ploegendienst uitgevoerd (ma-vr 06:30-15:00 en ma-do
14:.50-23:20)
• Om de week vrijdag vrij
Wij bieden:
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (Grafimedia CAO)
• Ploegentoeslag volgens Grafimedia CAO
• Een sterk variërend takenpakket
• Grote diversiteit aan druk- en stanswerk
• Verschillende persen met extra toepassingen, zoals het delamineren, belijmen, lamineren en
drukken van materialen in 1 drukgang
• Een klantgerichte organisatie die uw inbreng op waarde schat
• Training ‘on the job’
• Gerichte vaktechnische cursussen
Wenst u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met Jan v Laaren tel:06-55887246 of
Nel Schilte 030-2632400 .
Heeft u interesse in deze functie dan nodigen wij uit te solliciteren via e-mail aan
hr@alttechnologies.com
Extra informatie over ALT Technologies bv als bedrijf is ook te vinden op onze website
www.alttechnologies.com

