
 

 

 

 

 

ALT Technologies bv 
 
**Voor Nederlandse versie, kijk op pagina 2. For Dutch version, please see 2nd page of the 
document. 
 
ALT Technologies bv, is a growing organization in a dynamic market. ALT is a manufacturer of self-
adhesive products, especially developed for companies in the Automotive, Electronics and Durable 
Goods Industries. ALT has its head office in Utrecht – The Netherlands – and manufacturing plants in 
Utrecht, Romania, China, and Mexico.  
 
ALT gained a position as innovator, developer, and supplier of quality products with a range of 
technically advanced applications. This is supported by the IATF 16949 and ISO 14001 certification. 
 
For the manufacturing plant in Utrecht we are looking for:  
 

FLEXO PRINTER / MACHINE OPERATOR (M/F) 
(2 shifts schedule)  

 
We are looking for: 

• Enthusiastic employees who like to take on challenges, preferably with experience in the 
graphic industry 

• Technically skilled people (preferably graphically), but more important: people with interest 
in technology 

• Persons that are eager to learn, can think customer oriented and can easily adapt to changing 
circumstances. 

• People that like to work in teams and that can work independently. 

• Employees that would like to learn and to be educated 

• Positive persons that take initiative 
 
We offer: 

• Good primary and secondary working conditions (Grafimedia collective agreement) 

• Shift allowance (according to Grafimedia collective agreement) 

• Varied range of tasks 

• Big diversity of printing and die-cutting tasks 

• Variety of machines with additional functions like delamination, lamination, printing and die 
cutting in the same production run 

• A customer-oriented organization that values your input 

• Training on the job as well as external 

• Working hours in 2 shifts (Monday-Friday 630-1500 hours / Monday-Thursday 1450-2320 
hours) 

• Every other Friday off 
 
For extra information, please contact Jan van Laaren (tel: +31 6 55887246) or Nel Schilte (+31 30 
2632400) or check our website www.alttechnologies.com  
 
Are you interested in this position, please apply by e-mail to: hr@alttechnologies.com 
 

https://alttechnologies.com/
http://www.alttechnologies.com/
mailto:hr@alttechnologies.com


 

 

 

 

 

ALT Technologies bv 
 
ALT Technologies bv, is een groeiende organisatie in een dynamische markt. ALT is producent van 
zelfklevende producten, speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de Automotive, electronics en 
duurzame goederen sector in geheel Europa. Het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland met 
vestigingen in China, Mexico/USA, en Roemenië. 
ALT heeft zich een positie verworven als een vernieuwer, ontwikkelaar en leverancier van 
kwaliteitsproducten met een scala aan technisch hoogwaardige toepassingen. Dit wordt ondersteund 
door de IATF 16949 en ISO 14001 certificering. 
 
ALT Technologies heeft ambitieuze doelstellingen en daarom zijn wij op zoek naar een: 
 

FLEXO DRUKKER/MACHINE OPERATOR M/V  
(2-ploegendienst)  

 
Wij zoeken: 

• Enthousiaste medewerkers die graag uitdagingen aangaan, bij voorkeur met ervaring in de 
grafische branche 

• U heeft een technische opleiding (VMBO niveau 2 of hoger), Grafische vakschool, Vapro A of 
MAVO en belangstelling voor techniek 

• U bent leergierig, denkt klantgericht en past zich gemakkelijk aan veranderende 
omstandigheden aan 

• U kunt goed in een team werken, maar zeker ook zelfstandig uw werk verrichten 

• U bent bereid om een aanvullende opleiding te volgen 

• U heeft een positieve houding en u toont initiatief 

• De werkzaamheden worden in een 2-ploegendienst uitgevoerd (ma-vr 06:30-15:00 en ma-do 
14:.50-23:20) 

• Om de week vrijdag vrij 
 
Wij bieden: 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (Grafimedia CAO) 

• Ploegentoeslag volgens Grafimedia CAO 

• Een sterk variërend takenpakket 

• Grote diversiteit aan druk- en stanswerk 

• Verschillende persen met extra toepassingen, zoals het delamineren, belijmen, lamineren en 
drukken van materialen in 1 drukgang 

• Een klantgerichte organisatie die uw inbreng op waarde schat 

• Training ‘on the job’ 

• Gerichte vaktechnische cursussen 
 
Wenst u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met Jan v Laaren tel:06-55887246 of 
Nel Schilte 030-2632400. 
 
Heeft u interesse in deze functie dan nodigen wij uit te solliciteren via e-mail aan 
hr@alttechnologies.com. Extra informatie over ALT Technologies bv als bedrijf is ook te vinden op 
onze website www.alttechnologies.com.  
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