
‘The Measure of Quality’

Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijm doseerwalsen 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:

Medewerker  Product Inspectie
Als Medewerker Product Inspectie kijk je met een kritisch oog naar de walsen die binnenkomen vóór

de bewerkingen én controleer je de walsen na onze bewerkingen.

De werkzaamheden:

Ingangsinspectie:

Bij de ingangsinspectie komen de walsen als eerste bij jouw aan. Daarmee ben je de eerste schakel

van alle afdelingen waar de walsen naartoe gaan. Het is jouw taak om de walsen schoon te maken en

grondig te inspecteren, Vervolgens ga  je de walsen  controleren op fouten en beschadiging. Nieuwe

walsen controleer je op basis van de instructies van de leveranciers. Met jouw informatie en de

aangeleverde opdracht krijgen de walsen de juisten bewerkingen.

Eindinspectie:

Aan de hand van de opdracht die bij de wals hoort ga je na of alle bewerkingen op de juiste manier

zijn uitgevoerd. Voor je inspectietaken leren we je werken met een hoogwaardige, digitale, 3D

microscoop waarmee je volumemetingen uitvoert.

Je bevindingen verwerk je in een rapport dat samen met de wals en een foto van het resultaat

klaargemaakt dient te worden voor verzending. Eventuele onderdelen die vóór de bewerking

gedemonteerd moesten worden dien je opnieuw aan de wals te monteren.

Kennis en vaardigheden:

Hoewel de walsen van flink formaat kunnen zijn (tot 7,5 meter lang) is het voor deze functie van

belang dat je een scherp oog hebt voor details. Je kunt goed meten en hebt, bij voorkeur, kennis van

het meten met micrometers.

Je werkt nauwkeurig en kwaliteit staat hoog bij je in het vaandel.

Kennis /affiniteit met techniek is natuurlijk erg belangrijk!



‘The Measure of Quality’

Natuurlijk zorgen we ervoor dat je goed ingewerkt wordt en je alles leert wat je moet weten voor de

uitvoering van je werk!

De werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst.

Ons aanbod:

Indien 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 doorgroei- en scholingsmogelijkheden.

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.
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