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 Ben jij op zoek naar een baan bij een moderne speler op de grafische markt? 
 Wil jij meewerken in een groeiende afdeling kartonnage? Ben jij een zelfstandig 

Procesoperator 
VOUWPLAKMACHINE ? 
 Dan zoeken wij jou!

 DIENSTVERBAND 36 UUR PER WEEK IN TWEEPLOEGENDIENST

Functieomschrijving
Je hoofdtaak is het beheersen en controleren van het 
productieproces, zodat dit gestroomlijnd verloopt. 
Het eindproduct waar jij aan meewerkt komt voornamelijk 
bij farmaceutische en medische bedrijven terecht, het 
is belangrijk dat je kwaliteitsbewust bent. Je leeft 
de werkmethodes na in overeenstemming met GMP, 
ISO 9001 en BRC. Daarnaast verricht je onderhoud 
en alle andere voorkomende werkzaamheden aan de 
vouwdozenplakmachine.

Jouw profiel 
Je hebt meerdere jaren ervaring als zelfstandig 
procesoperator aan de vouwplakmachine. Je werkt graag in 
een team en hebt een flexibele instelling. Accuratesse staat 

bij jou hoog in het vaandel. Verder ben je kwaliteitsbewust, prestatiegericht en beschik 
je over voldoende technisch inzicht. Bij De Budelse werken we in 2-ploegendienst, 
de ene week van 06:00 – 14:00 uur en de andere week van 14:00 – 22:00 uur.

Wie zijn wij? 
De Budelse is een moderne speler op de grafische markt. We leveren vouwkartons om 
medicijnen, cosmetica, food of andere producten in te verpakken en overig drukwerk 
om waarde toe te voegen. Uitgangspunten zijn snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. We zijn een familiebedrijf met de daarbij behorende kenmerkende normen 
en waarden. We vormen een hecht team waarbij de geweldige onderlinge sfeer voor ons 
een voorwaarde is om elke dag weer met veel plezier voor onze klanten klaar te staan. 

Wij bieden:
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Grafimedia
• Een uitdagende baan met veel zelfstandigheid
•  Gerichte opleidingsmogelijkheden waarbij je kennis en vaardigheden worden 

gestimuleerd
• Ambitieuze en gezellige collega’s
•  Een informele en innovatieve organisatie die positief kritisch naar elkaar is en 

enthousiast over haar vakmanschap en klanten

Belangstelling? 
Jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV kun je mailen naar: s.kluskens@debudelse.nl


