inPress ontwerpt, realiseert, plaatst, verwijdert en stockeert borden, doeken en s5ckers in opdracht
van vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars. We zijn de grootste producent-leverancier-installateur
in Vlaanderen en Brussel. Voor projectontwikkelaars met interna5onale projecten
voeren we ook opdrachten uit in het buitenland.
In de loop der jaren – inPress is opgericht in 1991 – hebben we onze tools voor zeefdruk en digital
prin5ng sterk verﬁjnd. Onze graﬁsche medewerkers schudden duidelijke ontwerpen uit hun mouw
en leveren drukwerk van topkwaliteit af. Elke dag zijn een 5ental teams onderweg om borden,
doeken en s5ckers te plaatsen én verwijderen wanneer onze klanten daartoe de opdracht geven.

Graﬁsch medewerker met leidinggevend poten6eel
Voor welke uitdaging sta jij?
Als Graﬁsch Medewerker :
Werk je zelfstandig in een team als ontwerper van onze zeefdruk-afdeling.
•
Verzorg je de vormgeving en de uitwerking van prints of borden.
•
Volg je de ontwerpen en aanpassingen op.
•
Maak je de bestanden druk klaar en zorg je voor de nodige afwerkingen.
•
•
Ben jij het aanspreekpunt voor de klant wat betreO zijn bestelling (en pas je ontwerpen aan indien nodig).
Als (toekoms5g) verantwoordelijke voor de zeefdruk-afdeling
Neem jij de eindverantwoordelijkheid voor opmaak en coördina5e van de planning van de 2 zeefdrukkers.
•
Behandel jij de administra6eve taken zoals het updaten van klantenﬁches, het bestellen van materialen, het versturen van leveringen
•
naar de eindklant, oﬀertes klaarzeVen voor factura5e, enz…
Ben je op termijn verantwoordelijk voor het hele traject van A tot Z : van bestelling, ontwerp, over drukwerk, afwerking tot de levering
•
inclusief het aansturen van onze zeef-drukkers en de afwerking.

Wie ben jij ?
Als Graﬁsch Medewerker :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je een Bachelor diploma op zak in de rich5ngen publiciteit, graﬁek, graﬁsche vormgeving, DTP of gelijkwaardig.
Heb je enkele jaren ervaring in een gelijkaardige func5e? Dan vinden wij dat een heel mooie troef!
Heb je een grondige kennis van graﬁsche programma’ : ADOBE CC (Ai, Ps, Id).
Weet jij kwalita6ef werk af te leveren volgens de werkinstruc5es zelfs binnen de vaak scherpe deadlines (verschuivingen in planning).
Bedenk jij crea6eve oplossingen bij onvoorziene omstandigheden en dat boet jouw zin voor nauwkeurigheid niet in.
Heb je oog voor de allerkleinste details, nauwkeurig werken is een must.
Maak je graag deel uit van een team en heb je ook de ambi6e om een team van 3 teamleden aan te sturen en op te volgen.
Ben je commercieel ingesteld, want je denkt al5jd in func5e van de klant.
Communiceer je met klanten in het Nederlands en Frans is een mooie extra troef maar geen vereiste (mondeling en schriOelijk)

Wat kunnen wij je aanbieden :
•
•
•
•

Een veelzijdige func5e met reële doorgroeimogelijkheden
De ondersteuning van een dynamisch en ﬁnancieel gezond bedrijf waar een warme, familiale en open sfeer heerst en waar naast het
harde werk ook 5jd is voor een aangename babbel
Een stabiele job van 37u/week met 20 verlofdagen en 1 extra inPress-dag
En uiteraard een salaris in lijn met je ervaring met extra legale voordelen zoals maal5jdcheques, een bonusregeling, enz …

Bekijk zeker onze website om een idee te krijgen van onze ac5viteiten en als je denkt dat deze job jouw volgende stap is, mail dan asap je CV naar
karin@inpress.be met een klein woordje uitleg waarom je graag een gesprek wil en wij nemen graag contact op met jou.

