
 

 

 

 
PRODUCTIELEIDER PRINTSTUDIO 
 
Voor het uitbreiden van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar een productieleider printstudio. 
Als productieleider van de printstudio bij Thijs Standbouw ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van deze afdeling. Jij zorgt ervoor dat al het printwerk, zoals full colour wanden, logo- en 
balie-stickers en naamsvermeldingen tijdig en correct geproduceerd en gemonteerd zijn. Maar ook 
het uitbreiden van de werkzaamheden binnen het B2B kanaal, behoort tot de werkzaamheden. 
 
Wat ga je doen? 
Als productieleider printstudio werk je nauw samen met de afdeling werkvoorbereiding om de 
grafische productie voor diverse projecten in goede banen te leiden. Je houdt je bezig met alle 
bestellingen voorafgaande aan een beurs, maar ook de nabestellingen vlak voor opening van een 
beurs. Daarnaast geef je leiding aan de grafisch medewerker die met name de bestellingen print en 
plakt. 
 
Verder houd je je bezig met: 

✓ Het plaatsen van bestellingen en verwerken van de opdrachten. 
✓ Het uitbreiden/opbouwen van opdrachten binnen het B2B kanaal. 
✓ Acquisitie plegen voor het B2B kanaal. 
✓ Het bedienen van de printers en plotters en het onderhouden ervan. 
✓ Ondersteunen en begeleiden grafisch medewerker. 
✓ Voorraadbeheer van verschillende materialen zoals panelen, folies, inkten. 

 
Wat vragen we aan jou: 
Je hebt oog voor detail, werkt zelfstandig en nauwkeurig en bent resultaatgericht. Je bent bekend 
met de signing wereld en hebt kennis van Photoshop, Indesign en/of Illustrator. Plannen en 
organiseren gaat je makkelijk af en je hebt goede communicatieve eigenschappen. 
Daarnaast heb jij technisch inzicht, werk je graag met je handen en heb je een echte werkmentaliteit. 
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent flexibel ingesteld en het is voor jou 
geen probleem om in de piekperiodes overuren te maken. 
 
Wat wil je nog meer weten? 

✓ Werken doen we in gezellige, gemotiveerde teams. 
✓ We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO 

Tentoonstellingsbedrijven. 
✓ Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, zowel in functie als opleidingen. 
✓ In de piekperiodes maak je soms overuren die je later weer kunt inzetten als extra 

vakantiedagen, tijd voor tijd of kunt laten uitbetalen.  
✓ We begrijpen dat je graag voor zekerheid gaat, uiteraard is er zicht op een vast contract. 

 
En nu? Het is jouw beurt! 
Leuk, je gaat solliciteren! Wij komen graag met je in contact. Direct solliciteren kan via: 
werkenbij@thijsstandbouw.nl. Wil je jouw sollicitatie voorzien van een CV en motivatie? 
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer  
0172 530 604. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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