
 

 
 
Floramedia is dé communicatie- & printspecialist voor de botanische markt.  
Wij verzorgen voor onze klanten het volledige traject van creatief concept tot eindproduct,  
zoals onder andere concepten voor plantenlabels, het drukken van etiketten en het produceren van 
verpakkingen. Naast de vestiging in Westzaan heeft Floramedia zeven Marketing & Sales organisaties 
in Europa en negen exclusieve licentiepartners in de rest van de wereld. Floramedia beschikt over de 
grootste planten- en bloemenbeeldbank ter wereld, waarvan het overgrote deel van de foto’s gemaakt 
wordt in de eigen botanische fotostudio in Boskoop. Floramedia is 100% eigendom van HAL 
Investments B.V. 
 
Voor onze organisatie, gevestigd te Westzaan, zijn wij op zoek naar een fulltime (36 uur) 

 

LEERLING OFFSETDRUKKER (m/v) 
 
Floramedia is een gezond en modern bedrijf met ambities om verder te groeien.  
De afgelopen jaren zijn er al investeringen gedaan in nieuwe machines, en ook in de komende jaren 
zullen deze investeringen worden voortgezet. 
 
Floramedia beschikt over een moderne drukkerij, hoofdzakelijk voor het drukken van plantenlabels. 
Als leerling offsetdrukker leer je het vak van offsetdrukker op een moderne Heidelberg zes- en 
achtkleurendrukpers. 
Floramedia beschikt ook over een grote gespecialiseerde afdeling afwerking waar de plantenlabels 
worden verwerkt. De verwerking gebeurt onder andere door verschillende afwerkingsmachines (zoals 
degels, knoop- snij- stans- en verpakkingsmachines).  
Floramedia is een seizoenbedrijf waarbij circa het eerste kwartaal van het kalenderjaar de drukste 
periode van het jaar is, daarom wordt er in die periode ook in drie- en vijfploegendiensten (inclusief 
nachtdiensten) gewerkt, de rest van het jaar wordt in tweeploegendienst gewerkt. 
 
De werkomgeving laat zich typeren door woorden als: goede werksfeer, no-nonsense, duidelijke  
deadlines en resultaatgericht. 
 
Werkzaamheden: 

 Zorgen voor aan- en afvoer van materialen; 

 Het (assisteren bij het) instellen en bedienen van de Heidelberg drukpersen; 

 Controleren van het productieproces van de drukpersen en signaleren van afwijkingen; 

 Het verhelpen van (kleine) storingen aan de drukpersen; 

 Assisteren bij werkzaamheden aan de diverse afwerkingsmachines. 
 
Functie-eisen: 

 Bereidheid om in ploegendienst te werken (inclusief nachtdiensten in het seizoen); 
 Affiniteit met het werken met productiemachines en belangstelling voor techniek; 
 Bereidheid tot het volgen van een externe en/of interne opleiding/training ten behoeve van 

het bedienen van een drukpers en afwerkingsmachines; 
 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (of bereidheid dit te leren); 
 Een voltooide technische opleiding is een pré maar geen vereiste; 
 Kennis van grafische afwerkingstechnieken is een pré. 

 
 



Floramedia is een ambitieuze en innovatieve onderneming met een bijna 100-jarige historie in deze 
sector. Kijk voor meer bedrijfsinformatie op onze website: http://www.floramedia.com. 
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie binnen een dynamische onderneming met 
goede arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om verder door te groeien binnen onze organisatie. 
 
Lijkt het je interessant bij ons te komen werken? Mail dan je motivatiebrief en CV naar de afdeling 
human resources: hr@floramedia.nl. 
Heb je concrete vragen? Dan kun je bellen met 075-647 647 6 en vragen naar de heer R. Bakker 
(manager operations). 
 
Gelieve uitsluitend te reageren, indien je jezelf als leerling machineoperator volledig herkent in 
bovenstaand profiel. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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