
Digitale Operator (m/v)
Je wilt jouw kennis van digitaal drukken gebruiken in een familiebedrijf waar 
«teamgeest», «autonomie» en «vertrouwen» de sleutelwoorden zijn? Ben je 

nauwkeurig, proactief en wil je graag leren? 
Zoek dan niet verder, we hebben wat je nodig hebt!

Om het team in het productieatelier te versterken, is TURBEL op zoek naar 
een Digitale Operator (m/v)

Je bent een digitale printer:

• Je bereidt de bestanden voor in de prepress
• Je bent verantwoordelijk voor de werking van de digitale drukpers (instelling 

van parameters, eerstelijnsonderhoud, levering van grondstoff en, kleurcontrole) 
• Je zorgt voor de kwaliteit van het drukwerk door het respecteren van termijnen 

en hoeveelheden en door het opsporen van drukfouten

Je bent een snij- en afwerkingsoperator:

• Je werkt aan de snijmachine op basis van de meegedeelde gegevens
• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de machine door het beheer 

van de verbruiksartikelen en het schoonhouden ervan

• Afgestudeerd aan een drukkerijschool, grafi sche technieken, computer graphics...
• Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring in digitaal drukwerk
• Je bent vertrouwd met vierkleurendruk
• Je hebt een goede kennis van Adobe
• Kennis van Xeikon digitale persen is een pluspunt

• Een uitdaging voor onbepaalde tijd in een open, fl exibele en dynamische omgeving
• De mogelijkheid om te werken op een digitale drukpers (XEIKON) en op 

een afwerkingsmachine (PRATI)
• De mogelijkheid om te werken in een prettige en informele werkomgeving waar 

persoonlijk initiatief en veelzijdigheid essentieel zijn
• Gevarieerde taken, professioneel toezicht

Stuur ons je kandidatuur per e-mail op donatienne.stuyck@turbel.be ! We kijken er 
naar uit om van je te horen!
Indien u, ongeacht uw handicap, tijdens of na de selectieprocedure voor deze functie 
accommodatie nodig hebt, neem dan contact met ons op

TURBEL is een gekend bedrijf 
in de productie van zelfklevende 
etiketten en in de implementatie van 
identifi catieoplossingen. 

Identify & personalize things and 
people
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TURBEL wenst dat zijn medewerkers 
de Brusselse samenleving in al haar 
diversiteit weerspiegelt. Daarom 
moedigen we alle mensen aan om 
zich te melden, ongeacht hun afkomst, 
huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele 
geaardheid, fi losofi sche overtuiging, 
handicap enz.

T: +32 240 94 00
E: donatienne.stuyck@turbel.be
W: www.turbellabels.be

@turbelIndustrialProducts
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In het algemeen :
• Je controleert de kwaliteit van je productie
• Je bent een teamspeler door je meningen en ideeën te delen
• In samenwerking met je teamleider ben je betrokken en toon je de wil en ambitie 

om resultaten te genereren

Studies & ervaring

Vereiste kwaliteiten 
• Je besteedt aandacht aan detail en grondigheid
• Je bent voorzichtig en let vooral op de orde en netheid
• Je waardeert teamwork
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent proactief en autonoom

ONZE AANBOD

JOUW PROFIEL

JOUW JOB

DUS, BEN JE KLAAR VOOR DE ERVARING ?


