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teamleider-operator heeft de volgende hoofdtaken:


Coördineren van de orders naar de verschillende productiemachines,
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Woonlocatie
Signaleren van onderhoud van machines, stempels en cilinders
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naar: liesbeth.weel@vandereng.nl
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Minimaal vier jaar relevante werkervaring in de grafische of papierindustrie


VanDerEng
Goede communicatieve vaardigheden
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Geen 9-5 mentaliteit maar een resultaatgerichte instelling, veel affiniteit met techniek, een goede stressbestendigheid alsmede een
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