
MAGNEET COMMUNICATIECENTRUM 
ZOEKT SIGNING-ORDERBEGELEIDER M/V

Wat signing zo fantastisch maakt, is dat álles kan. Elk formaat, elke vorm, elke ondergrond. Word jij daar net zo 
enthousiast van als wij? Hou jij van afwisseling en van puzzels oplossen? Ben jij zowel een teamspeler als een 
zelfstandige spits? 

DAN BEN JIJ UIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN VOOR DEZE BAAN!
Wie zijn wij?
Magneet Communicatiecentrum is een eigentijds familiebedrijf dat na 90 jaar meer dan ooit van nú is. Vroeger 
een authentieke drukkerij, tegenwoordig een compleet communicatiecentrum en een sterspeler in signing. Je 
werkt bij Magneet in een creatieve en energieke omgeving met een informele en fijne werksfeer. En bovenal: kan 
niet, bestaat niet.

Wat ga je doen?
Als orderbegeleider (m/v) vertaal je samen met onze vakmensen de vraag van de klant naar de oplossing die 
Magneet biedt. Je bent die duizendpoot die alles weet en die het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen 
voor onze klanten. Dus luister je goed naar de klant en hou je vervolgens de controle over alle orders en zorg je 
dat elke order op z’n Magneets het pand verlaat: perfect uitgevoerd én op tijd. Daar staan wij met z’n allen voor. 
Je kunt dan ook aan het eind rekenen op een tevreden glimlach van je klant. Dat is lekker werken, toch? 

Wat bieden wij jou?
Wij zoeken een topper en bieden topcondities. 
• uiteraard een marktconform salaris;
• prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een zelfstandige fulltime-functie met veel verantwoordelijkheid;
• een dynamische functie bovendien, waarin geen dag hetzelfde is;
• een team dat al 90 jaar weet wat ‘samen’ en ‘winnen’ is;
• bijzonder lekkere koffie;
• een toffe werkomgeving waar je je ogen uitkijkt.

Wat vragen wij van jou?
• minimaal mbo niveau 4 (werk- en denkniveau);
• een vergelijkbare functie (maar dat hoeft niet in de grafische industrie te zijn);
• goed probleemoplossend vermogen en gezonde ambitie;
• zelfstandigheid;
• oog voor detail;
• een goed humeur.

Iets voor jou?
Herken jij jezelf in deze advertentie en voél je gewoon dat jij de man of vrouw bent die wij zoeken? Je bent van 
harte welkom om jouw sollicitatie (CV plus motivatiebrief) te mailen naar mlevens@magneet.com t.a.v. Mathieu 
Levens, directeur. Bel Mathieu gerust als je eerst meer wilt weten: 010 462 24 22. We kijken reikhalzend naar je uit!


