Meewerker InspireMedia / drukkerij 1
Algemene informatie:
Inspire Media is een multimediale dagbesteding. We verzorgen drukwerk,
vormgeving, fotografie, mailingwerk, inpakwerkzaamheden voor verschillende
opdrachtgevers. We doen verschillende dingen, zodat jij keuze hebt in wat jij
gaat doen. Hierdoor kun je verschillende dingen leren, we zijn bezig met
ontwikkeling. We maken diverse producten voor de verkoop. Denk hierbij aan:
tekenboek, notitieblok, things to do boekje, verschillende kaarten, pictoagenda,s. Dit alles is in ontwikkeling.

Wat zijn de werkzaamheden?
Er is een groep die het drukwerk verzorgt en de nabewerking hiervan. Voor
zowel interne afdelingen en locaties van de organisatie als externe klanten.
Voorbeelden van nabewerking zijn;
• vouwen, nieten van boekjes
• vullen van enveloppen en etiketteren, lijmen, inbinden.
• Daarnaast wordt er gewerkt met een snijmachine, vouw-nietmachine,
lamineerapparaat, rilmachine, perforeermachine en bindapparatuur.
• Ook wordt er regelmatig productiewerk verzorgd voor externe klanten.
Je kunt ook arbeidsmatig computervaardigheden leren.
• Er is een vormgevingsafdeling waar je met goede begeleiding en
cursussen het DTP vak kunt leren.
• Hierbij kun je denken aan werken met de programma's Photoshop,
Illustrator en Indesign. Maar ook administratieve werkzaamheden,
scannen van documenten/foto's/negatieven, fotoalbums ontwerpen,
•
uitwerken van stickervellen (adressen, picto's etc.) en dupliceren van
dvd's zijn mogelijkheden.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•

1

Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ indicatie.
Je kunt werken in een arbeidsmatige omgeving.
Gemaakte afspraken kom je na.
Je houdt van humor.

Vacature nummer g014

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•

Leuke en gezellige werkplek.
Je kunt veel leren en je ontwikkelen.
We helpen elkaar als het nodig is.
Afwisselend werk.
Professionele begeleiding dagelijks aanwezig.

Werktijden / werkdagen:
Werkdagen maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.45 uur

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact
opnemen met:
Naam:
Marieke Booisma
Tel:
0612300943
E-mailadres: m.booisma@cosis.nu

