
PRINTER OPERATOR / 
ALLROUND MEDEWERKER PRODUCTIE & DTP

Wij zijn op zoek naar een (creatieve) duizendpoot die ons team komt versterken. Je verzorgt printorders 
op een digitale drukpers en grootformaat printer, verricht diverse werkzaamheden in de nabewerking en 
ondersteunt de studio met DTP werkzaamheden. Je voelt je thuis in een jong en dynamisch bedrijf. Je kan 
prima zelfstandig functioneren, werkt secuur, bent flexibel, collegiaal, stressbestendig en toont zelf initiatief.

DE VACATURE IS VOOR 32 UUR. 
JE BENT WOONACHTIG IN ALKMAAR OF OMGEVING.

DE WERKZAAMHEDEN
• Het verzorgen van de printorders en bijbehorende planning
• Het bedienen van (grootformaat) printers en CTP
• Verzorgen van allround nabewerking van het drukwerk 
 (vergaren, vouwen, verpakken etc.)
• Het afwerken/verzendklaar maken van het eindproduct
• Digitaal opmaken van aangeleverde beelden, teksten en ontwerpen 
 en voorbereiden productie (DTP werk)
• Je zorgt voor prachtige producten waar onze klanten blij van worden

JOUW SKILLS
• Een grafische opleiding op MBO niveau 
 (bijv. Grafische Productie of Creatieve Productie)
• Je hebt oog voor detail en kwaliteit
• Ervaring met designsoftware (bij voorkeur Adobe CC) is een pré

WIJ BIEDEN
• Esen 32-uur dienstverband (met uitbreidingsmogelijkheden)
• Een afwisselende en uitdagende functie met verantwoordelijkheid
• Een dynamische en fijne werkomgeving
• Een enthousiast team
• Een salaris conform de Grafische CAO

Is dit een omschrijving waar jij je in kunt vinden en wil je werken bij 
de winnaar van de Ondernemingsverkiezing 2018 van Noord-Holland? 

Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en cv naar 
Jeroen Janssens (jeroen@proja.nl) of Wilfred Provoost (wilfred@proja.nl).

Drukkerij Proja B.V.
Diamantweg 18
1812 RC  Alkmaar
T.  072 564 15 37
www.proja.nl

Drukkerij Proja is een veelzijdige,

moderne dienstverlener op het gebied 

van grafische producties. Al 26 jaar. 

Conceptontwikkeling, creatief design, 

traditioneel én digitaal drukken, afwerking, 

voorraadbeheer: wij verzorgen het complete 

traject in eigen huis. Drukkerij Proja staat voor 

kwaliteit, innovatie en een persoonlijke aanpak. 

Wij hebben een heldere kijk op grafische 

producten, in al hun facetten. Dankzij ons 

enthousiaste team én een modern machinepark 

rollen dagelijks kwalitatief hoogstaande 

producties van onze persen. Drukwerk waar we 

trots op zijn. Voor opdrachtgevers in de regio, 

maar ook ver daarbuiten. Onze kwaliteit kent 

geen grenzen. We onderscheiden ons door 

kwaliteit te leveren tegen betaalbare prijzen met 

een hoge service. Onze klantenkring is trouw en 

de contacten zijn informeel en prettig. 


