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Vacature Printoperator / grafisch afwerker  (32-40 uur) 

 
 

Over ons : 
MERK display is een kleine creatieve organisatie die opereert in een dynamische branche.                              

Als importeur van Expolinc zijn wij zijn gespecialiseerd in portable presentatiesystemen  
en modulaire standbouw. Vanuit onze interne printstudio produceren wij groot formaat prints.  

Binnen MERK display werken we met een gedreven en enthousiast team en hechten wij waarde aan 
oog voor detail en grafische kwaliteit. 

 
 

Hoe ziet jouw dag eruit? 
Je begint met verse koffie en werkoverleg met het team waarin de lopende projecten en de planning 
van de dag worden doorgenomen. Vervolgens check je jouw mail en controleer je de bestanden die 

zijn binnen gekomen. Bij groen licht kun je aan de slag met printen.                                                    
Als dit eenmaal draait mag je een template maken voor een klant of met spoed een moodboard voor 

een van de verkopers. Lunchen en even bijkomen. De dag vervolgt achter, in de afwerking.  
Wat geprint is kan gelamineerd, gesneden en afgewerkt worden. Dit alles voor een grote beursstand, 

waarvan je de benodigde spullen verzamelt. Daarna bouw je de stand volledig op.  
Zo zie je wat in de ochtend nog enkel een bestand was nu tastbaar is en vorm gaat krijgen.  

Samen zorg je dat wat de deur uit gaat verzendklaar is gemaakt. De dag rond je af door je plek netjes 
achter te laten en je de printers reinigt, klaar voor de volgende opdracht. 

 
 

Wat bieden wij jou? 
Een 32-40-urige werkweek, een passende salariëring en goede secundaire voorwaarden.         

Tevens bieden wij de mogelijkheid tot opleidingen en vakgerichte trainingen.                                       
Je werkt in een gezellige en informele werkomgeving. 

 
 

Wat verwachten van jou? 
Affiniteit met ontwerp / opmaakprogramma’s en grafische afwerking is een pré, dit doen met een lach 
een grote voorwaarde. Je kunt goed zelfstandig maar ook in teamverband werken en je beschikt over         

een proactieve instelling.  We vragen voor deze functie minimaal MBO werk en denkniveau.  
Je hebt enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie. 

 
 

Zijn dit jouw kwaliteiten? 
Enthousiast, betrokken en creatief. 

 
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: 

Kees Mouissie, directeur van MERK display, naar kees@merkdisplay.nl 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.merkdisplay.nl                                                                 

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Arno Bouman of Joost Schwarze                      
via 0342-424736 
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