Vacature
Productiemedewerker Inktproductie

MIMAKI EUROPE
Mimaki Engineering werd in 1975 opgericht in Japan. Sindsdien is Mimaki uitgegroeid tot een
wereldspeler die een sterke reputatie en invloed geniet. Als toonaangevende fabrikant van
grootformaat inkjetprinters en snijplotters met hoge precisie zijn er thans grote productievestigingen
in Azië/Pacific, de Verenigde Staten en Europa.
Mimaki Europe B.V., in 2004 opgericht in Nederland, is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing,
logistiek, administratie en technische ondersteuning van distributeurs en resellers in de EMEA-regio
(Europa, Midden-Oosten en Afrika).
Mimaki Europe B.V. is een dochteronderneming van Mimaki Engineering Co. Ltd. Vanuit haar Europese
hoofdkantoor in Nederland en nog 7 andere locaties in de EMEA-regio zet het in op premium service
en support.
Mimaki Europe B.V. is thans op zoek naar meerdere Productiemedewerkers Inktproductie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING PRODUCTIEMEDEWERKER
De Productiemedewerker (PM) is verantwoordelijk voor het afvullen en verpakken van de inkt in de
afvul-en verpakkingslijnen, waardoor de producten in de juiste hoeveelheid, volgens planning, met de
juiste kwaliteit zo efficiënt mogelijk worden geproduceerd.
De PM voert alle bovenstaande werkzaamheden uit conform de Mimaki procedures (veiligheid,
kwaliteit, milieu- en productieprocessen), zodat alle productieafhandelingen veilig en zo efficiënt
mogelijk verlopen.
Verantwoordelijkheden:
 Voorbereiden van het afvul- en verpakproces;
 Starten/stoppen, instellen en bedienen van de afvulapparatuur;
 Registreren en rapporteren van systeeminformatie;
 Schoonhouden en onderhouden van apparatuur en het oplossen van kleine storingen;
 Machines veilig opleveren voor onderhoud;
 Assistentie van Onderhoudstechnici;
 Registreren en rapporteren van afwijkingen in producten, processen en systemen en treffen
van maatregelen ter voorkoming van herhaling;
 Bespreken van activiteiten in gestructureerd werkoverleg;
 Uitvoeren van en deelnemen aan verbeterprojecten;
 Doen van voorstellen ten aanzien van het optimaliseren van productieprocessen.
De PM rapporteert aan de Productie Manager Inkt.

Kennis:
 Minimaal VAPRO A Machine Operator werk- en denkniveau of gelijkwaardig niveau;
 Goede beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal;
 Kennis van interne procedures;
 VCA veiligheidsdiploma;
 Heftruck diploma is een pré.

Ervaring:
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.

Vaardigheden:
 Goede onderlinge afstemming van werkzaamheden binnen het team;
 Juist vastleggen en rapporteren van productiegegevens;
 Zeer netjes en accuraat kunnen werken.

Attitude:
 Werkt pro-actief en oplossingsgericht, toont initiatief;
 Kan flexibel optreden, maar kan ook langdurig repeterende verpak- werkzaamheden uitvoeren;
 Werkt accuraat vanwege de vereiste nauwkeurigheid in de uitoefening van de functie;
 Is gedisciplineerd en houdt zich aan veiligheids-, kwaliteits- en milieu procedures en
instructies;
 Blijft onder stress accuraat, kan onder tijdsdruk staan waarbij verstoringen een rol kunnen
spelen;
 Is kritisch ten aanzien van eigen werkzaamheden. Past zelfreflectie toe en neemt
verantwoordelijkheid voor eigen leerbehoeften.
 Werkt in principe in dagdienst, maar is bereid om, indien nodig, in aangepaste werktijden bijv.
twee ploegendiensten te werken.

Kritische Competenties:
 Accuratesse;
 Orde en netheid;
 Flexibel.

MEER INFORMATIE & CONTACT
Voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met Eléonore Gesell, General Manager / Manager HR, te
bereiken op telefoonnummer 020-4627645. Of stuur een motivatiebrief en CV naar het volgende Emailadres: e.gesell@mimakieurope.com.

