
 

Conducteur vouw-en lijmstraat (3 ploegen) – Erpe-Mere  

Ben je gepassioneerd door verpakkingen? Haal jij voldoening uit je werk als je de klant 

snel vooruit kan helpen? Ben je helemaal thuis in een grafische omgeving? Dan is DUCAJU 

misschien wel je toekomstige werkgever. DUCAJU is een bedrijf gespecialiseerd in 

voedselveilige verpakkingen in vouwkarton, luxe-verpakkingen, exclusieve 

presentatiemiddelen en sinds enkele maanden ook mondmaskers. Je komt terecht in een 

familiale organisatie met veel ambitie en sterke waarden. 

In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een Conducteur voor de vouw-en 

lijmstraat (m/v). 

Functie 

o Je stelt een machine in die de gestanste dozen vouwt en lijmt tot een afgewerkt 

product. 

o Je werkt in teamverband en zorgt er voor dat de helpers goed geïnformeerd zijn 

over de aandachtspunten bij kwaliteitscontrole. 

o Je rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke. 

 

Profiel 

o Je bent in het bezit van een diploma technisch secundair onderwijs met 

mechanisch-technische achtergrond. 

o Je hebt minstens 2 jaar ervaring met het instellen van machines. 

o Je bent verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit. 

o Je bent stipt en werkt zeer ordelijk en hygiënisch. 

o Je bent een teamplayer die sociaal en behulpzaam is. 

o Je bent geduldig en denkt probleemoplossend. 

o Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en zeer productief. 

o Je bent stressbestendig en je bent flexibel ingesteld. 

o Je bent communicatief met collega conducteurs bij overdracht (ploegwissel) en 

met de helpers van het vouw- en lijmstraat. 

o Je maakt berichten aan in het computersysteem 

o Je volgt de planning via het computersysteem 

o Je beschikt over een goede kennis Nederlands. 

 

Aanbod 

o Een aangename werksfeer tussen gedreven en gemotiveerde collega's. 

o Een volledige ondersteuning van onze technische medewerkers. 

o Een aantrekkelijk salaris en opleidingsmogelijkheden. 

 

Hoe solliciteren?  

Stel je kandidaat door je gegevens te bezorgen via Hr@ducaju.com of neem telefonisch 

contact op: 053 80 65 00. 


