Ordermanager /
Grafisch Specialist
40 uur p/w

Bij Opmeer zijn we op zoek naar een
ordermanager en dat is bij ons niet
zomaar een functie.

Ervaring met Multipress is een pre. Je bent nauwkeurig en
houdt van de uitdaging om voor perfectie te gaan.
De specifieke kennis die je bij ons nodig hebt, bouw je
vanzelf op omdat wij bijna alles in eigen huis vervaardigen.

De functie
In deze rol ben jij de centrale spil tussen klant en
accountmanager aan de ene kant en alle technische
collega’s aan de andere kant. Dat vraagt om kennis,
ervaring, flexibiliteit en meer. Bij ons heeft de
ordermanager het meeste klantcontact van ons allemaal.
Daarom sta jij dankzij jouw goede communicatieve
vaardigheden iedereen met plezier te woord, deel je jouw
specialistische kennis en leid je grafimedia producties
vol vertrouwen in goede banen. Je begeleidt projecten
vanaf de eerste offerte tot aan de after-sales. Dat moet
je kunnen en vooral leuk vinden!
Ons team van 8 ordermanagers kan jouw hulp goed
gebruiken. Uiteraard sta je er niet alleen voor.
Van secretaresse tot chauffeur, als team realiseren wij
samen de mooiste producten. Als het echt nodig is,
zijn we op de gekste tijden beschikbaar en maken we het
onmogelijke waar. Altijd met de hoogste kwaliteit,
gedragen door vakmanschap. Daar moet je in passen,
want wij rekenen op elkaar!

Aanvullende opleidingen zorgen er op termijn voor dat je
up-to-date blijft en door kan groeien in jouw functie.
We vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen.
De wereld om ons heen staat immers ook niet stil.
Wat we bieden
Werken bij Opmeer is de belevenis van een familiebedrijf
met een informele, inspirerende en dynamische sfeer.
Wij bieden een goed salaris met de voordelen van de
grafische cao en de mogelijkheid om je zowel persoonlijk
als zakelijk verder te ontwikkelen. Daarbij werk je met de
modernste middelen en wordt alles in het werk gesteld
om jouw kracht en organisatietalent optimaal in te zetten.
Kortom, een prettige werkplek met, voor de liefhebber,
de beste, duurzame koffie van Den Haag!
Interesse?
We horen graag op welke manier jij het team van Opmeer
kan versterken. Stuur je uitgebreide motivatie en CV naar
Daniëlle de Vin (danielle@opmeerbv.nl) en reken op een
eerste gesprek. Heb je nog vragen over deze functie,
bel dan even met Tony Opmeer (070 - 2800 800).

Jouw profiel
Je beschikt minimaal over een mbo-opleiding en hebt
de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan als
grafisch ordermanager. Geautomatiseerde ordersystemen
en Office-pakketten zoals Word en Excel hebben geen
geheimen meer voor jou.

Opmeer papier pixels projecten is een grafimediabedrijf
met een team van ruim 75 medewerkers. Gespecialiseerd
in ontwikkeling en creatie van online (pixels) en offline
(papier) communicatiemiddelen. Met onze projectmatige
aanpak worden campagnes, acties en producten van
begin tot eind verzorgd. Steeds weer de beste oplossing
bieden voor de communicatie van onze klanten is onze
specialiteit. Met een duurzame blik, voor een CO2 neutraal
eindresultaat. Onze kracht is de betrouwbaarheid omdat
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we bijna alles in eigen huis produceren. Van creatief team
met artdirector tot en met de gehele productie van print-,
druk- en signwerk, inclusief een eigen binderij, fulfilment
en software ontwikkeling. We zeggen niet voor niets
Reken Op Meer!

www.opmeerbv.nl
Opmeer papier pixels projecten
Kerketuinenweg 8, 2544 CW Den Haag
T 070 2800 800

