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Profiel
Met kwaliteiten als uitstekende vakkennis, tactvol, sociaal en punctueel zorg ik ervoor dat de machines onder
mijn verantwoordelijkheid een goede productie maken. Enkele van mijn sterke kanten zijn het handhaven van
kwaliteit volgens de gestelde normen, de snelheid en het georganiseerd werken.
Ik word gewaardeerd door mijn collega’s omdat ik goed kan luisteren en, indien nodig, een coachende houding
heb. Mijn administratie is op orde en ik verhelp direct kleine verstoringen aan de machine.
Hobby’s
Naast mijn werkzaamheden ben ik in mijn vrije tijd graag bezig met verschillende hobby’s. Naar muziek
luisteren doe ik al van jongs af aan. Sinds kort ben ik aan het gitaarspelen. Tijdens de zomermaanden rijd ik
graag op mijn motor (Yamaha BT1100). Ook ben ik een liefhebber van koken en voetbal. Daarnaast ga ik graag
op vakantie naar Zuid-Europa.
Vaardigheden
Ik heb veel werkervaring opgedaan en ik sta bekend als tactvol, sociaal en punctueel. Daarnaast ben ik een zeer
gewaardeerde collega, kan goed luisteren en samenwerken in een team. Indien nodig heb ik een coachende
houding. In mijn werk is mijn administratie altijd op orde. Ik ben nu op zoek naar een leuke parttime baan waar
ik weer voldoening uithaal. Bijvoorbeeld: logistiek medewerker, koerier, chauffeur.
Werkervaring
Operator druktechnieken | Grafisch Technicus
Officiële functieomschrijving: Technische functie gericht op het instellen en coördineren van een drukpers, die
onderling op elkaar afgesteld worden voor het bedrukken van voorbedrukte en planovellen in meerdere
kleuren.
De functie omvat verschillende deelaspecten:
• controle
• procesbeheersing
• kwaliteitsbeheersing
• registratie
Er is regelmatig sprake van omschakelen tijdens de werkzaamheden. Oplettendheid ten aanzien van alle
aspecten en fasen van het productieproces is noodzakelijk. Een grafisch technicus werkt regelmatig onder
tijdsdruk, accuratesse blijft daarbij gehandhaafd.
Operator plaatdruk:
Mijn werkzaamheden als operator Plaatdruk zijn voornamelijk gericht op het instellen en coördineren van een
drukpers, bestaande uit 4 sjablooncilinder en een Orlof verzamelcilinder.
Operator simultaan offset:
Als operator simultaan offsetdrukker ben ik veelal bezig met het instellen en coördineren van de simultaanpers,
bestaande uit meerdere drukeenheden die onderling op elkaar afgestemd worden.

De drukeenheden, 6 of meer gecombineerd nat/droog en schoon/weerdruk, worden gebruikt voor het
bedrukken van planovellen (blanco, watermerk of voorzien van folie en/of zeefdruk) in 6 tot 20 kleuren. De
simultaan offset techniek wordt ingezet veelal als Irisdruk als onderdeel van de bankbiljettenproductie.
Operator boekdruknummerdruk:
Tijdens mijn werkzaamheden als boekdruknummerdrukker ligt de focus op het instellen en coördineren van
een boekdrukpers bestaande uit 2 drukeenheden en meerdere nummerateurs. Zij zijn onderling op elkaar
afgestemd en worden ingezet voor het nummeren van bankbiljetten op planovellen volgens een bijgeleverd
nummerschema, eveneens als onderdeel van de bankbiljettenproductie. Ieder biljet dient 2 identieke nummers
te krijgen.
In voorkomende gevallen wordt er ook doormiddel van een cliché een slechts onder UV licht zichtbare
illustratie gedrukt.
Teamleider
Als teamleider gaf ik leiding aan een groep drukkers in de drieploegendienst, ik werkte daarbij onder leiding
van de afdelingsmanager. Als teamleider was ik het vaste aanspreekpunt in geval van problemen/vragen. Ik
zorgde er onder andere voor dat de productie vloeiend verliep, communiceren met andere afdelingen is daarbij
één van de speerpunten om dat doel te halen.
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