‘The Measure of Quality’
Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijm doseersystemen voor de
grafische industrie met het hoofdkantoor in Hapert. Wij zijn een dynamisch & professioneel
familiebedrijf met fabrieken op alle continenten en een verkoopnetwerk in meer dan 80 landen. De
grafische markt kent ons als een trendsetter, waarbij service, kwaliteit & innovatie de kernwoorden
zijn en daarvoor zijn wij sterk afhankelijk van onze productie afdeling.
Als gevolg van onze sterke groei in de afgelopen jaren en de ambitieuze groeiplannen voor de
komende jaren zijn wij voor ons hoofdkantoor in Nederland op zoek naar een:

Operator Nabewerking (2 ploegen)
De nabewerking is de laatste processtap van de walsen.
Vóór de nabewerking wordt erin de oppervlakte van de wals een minuscuul klein raster gebrand. Dit
gebeurt met speciale Lasermachines.
De werkzaamheden:
Bij de nabewerking worden de resten die bij het laseren zijn achtergebleven van de wals gespoeld.
Daarnaast moeten eventuele kleine braampjes met een diamantborstel worden weggehaald.
Kennis en vaardigheden:
Hoewel de walsen behoorlijk groot kunnen zijn (tot 7,5 meter) is de nabewerking zorgvuldig werk
waarbij tot op de micrometer nauwkeurig gewerkt moet worden. Het meten van de rasters wordt
gedaan d.m.v. een digitale microscop die op een laptop is aangesloten. Met deze digitale microscoop
zul je de nodige metingen uitvoeren.
Voor deze functie zoeken we een medewerker met een technische achtergrond. Als je al bekend bent
met het rondmeten met een micrometer is dat een pre.
Dat je niet direct zelfstandig kan werken is geen probleem. Omdat onze bewerkingen uniek zijn in
Nederland, weten we dat we iedere nieuwe medewerker zelf zullen gaan opleiden.
De werkzaamheden bij deze bewerking n worden in 2 ploegen uitgevoerd.

‘The Measure of Quality’
Ons aanbod:
Als jouw vaardigheden passen in onze dynamische, snelgroeiende onderneming, dan bieden wij niet
alleen een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een zeer
afwisselende baan binnen een enthousiast team met goede doorgroeimogelijkheden. We zoeken
naar een kandidaat die na de uitzendperiode vast bij ons in dienst wil komen!

Sollicitatie procedure:
Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar jobs@eu.apexinternational.com of richt deze aan: Apex
International B.V. Postbus 41, 5527 ZG Hapert t.a.v. Juriaan Manders.
Op zoek naar meer informatie? Surf naar www.apex-groupofcompanies.com of bel Juriaan Manders,
tel. +31 497 36 11 11.

