
 
  

Allround grafisch operator 

(24-40 uur per week) 
 

Heb jij technisch inzicht? Werk jij graag nauwkeurig? En ben jij goed in zelfstandig 

werken? Dan past de functie van allround grafisch operator waarschijnlijk erg goed bij 

jou. We zijn aan het groeien en zoeken daarom nieuwe operators. We zoeken iemand 

die tussen de 24 en 40 uur beschikbaar is. Lees rustig verder om te zien wat een 

allround grafisch operator bij ons allemaal doet.  

 

Wie wij zijn 

Van den Burg is een hecht familiebedrijf dat al bijna 90 jaar bestaat. We maken boeken, 

brochures en folders. Kortom, we zijn een boekbinderij in de ruimste zin van het woord.  

Dankzij ons vakmanschap en de jarenlange ervaring als boekbinderij behoren wij al 

bijna een eeuw tot de top in Nederland. En daar zijn wij trots op. 

Wat jij doet 

Je bent bekend met de volgende afwerkingsprocessen: 

Snijden van gedrukte vellen op het juiste formaat. 

Vouwen van boek- en brochurekaternen. 

Katernen hechten. 

Katernen inhangen.  

Machines instellen en draaien. 

Je pleegt klein onderhoud aan de machine. 

Kortom: je bent bezig met het produceren van een echt boekwerk.  

Je bent trots op het eindproduct dat we tezamen maken. Met gezamenlijke passie doen 

wij ons werk.  

 

Wie jij bent  

Je hebt ervaring met grafische machines.  

We zoeken iemand die graag zelfstandig werkt. 

Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en je bent stressbestendig. Dit zijn belangrijke 

karaktereigenschappen van een allround grafisch operator. Wij zitten namelijk in de 

laatste fase van een boekmaakproces en daarom moet alles goed gaan.  

We zoeken iemand ook geregeld buiten de 9-tot-5 tijden kan werken. 

 

Wat wij bieden  

We volgen de cao Grafimedia. 

€ 2.600 tot 3.100,- bruto per maand afhankelijk van ervaring, op basis van fulltime.  

24 tot 40 uur per week. 

8% vakantietoeslag. 

We hebben een leuk puntenspaarsysteem: bij extra inzet (zoals bijvoorbeeld 

meedraaien in een ploegendienst of bij overwerken) verdien je punten die je in kan 

zetten om producten of weekendjes weg van te kopen.  

Contractsduur in overleg, met een minimum van een jaarcontract.  

We hebben een pensioenregeling bij PGB, waarbij wij 60% van de premie betalen. 

25 vakantiedagen op basis van fulltime. 

Werktijden van 7.00 tot 15.45 uur, met af en toe het verzoek om over te werken. 

Overwerk wordt uiteraard vergoed.  



 
  

Verder hebben we eens per kwartaal een gezellige activiteit. We hebben net de zomer 

BBQ achter de rug en in oktober vieren we ons 90-jarig bestaan. 

Startdatum zo snel mogelijk.  

 

Interesse en solliciteren? 

Heb je interesse? Klik dan op solliciteren en laat je cv achter. De vacature staat open 

tot 24 juli 2022. Je hoeft geen motivatiebrief mee te sturen. Het sollicitatieproces 

bestaat uit maximaal twee sollicitatiegesprekken, we willen het vooral zo makkelijk 

mogelijk maken voor jou om te solliciteren. Na je sollicitatie nemen we op korte termijn 

contact met je op. Hopelijk hebben we je enthousiast gemaakt over de functie en zien 

we je sollicitatie voor de functie van allround grafisch operator snel voorbij komen! Je 

bent in ieder geval van harte welkom.  


