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- Handlanger Drukkerij- 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van 
de uitgever. 

 

 
PLAATS IN DE ORGANISATIE: 
 
De handlanger drukkerij rapporteert aan de meestergast. 
Back-up: collega handlanger drukkerij 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING: 
  
HOOFDTAKEN: 
 

• Het snijden en recupereren van hulzen: de kartonnen hulzen op de juiste maat snijden en aan de 
drukmachine brengen. Hierbij ook reeds gebruikte hulzen recupereren. 

• Onbedrukte folie halen in de foliebuffer en aan de drukmachines brengen. Ook de overschot van 
onbedrukte folie terug naar foliebuffer brengen. 

• Onbedrukte moederrollen in de afwikkelaar van de drukmachine invoeren en voorbereiden voor 
rolwissel. 

• Transport van afgewerkte goederen naar de verpakkingsafdeling. 
• Opvang van de randstroken verwijderen en een nieuwe opvang aan de drukmachine plaatsen. 
• Aanbrengen van de juiste solventen aan de drukmachine. De handlanger moet de juiste solventen 

kunnen selecteren en in de juiste vaten vullen. 
• Het wegen van paletten op de paletweegschaal. 
• Reinigen van de machine en machine onderdelen zoals pompen, bakken, trommel, 

geleidingswalsen,  … 
• Reinigen van de directe werkomgeving: vuil en restafval zoals karton, tapes, … opkuisen. 

Overbodig materiaal van de werktafels en de omgeving weghalen en op hun juiste plaats brengen 
indien mogelijk (documenten, drukmodellen, meettoestellen, …). 

Verpakken van bobijnen 
Opvullen van solventen 
Afhalen van inkten 
Etiketteren en wegen van bobijnen 
 
 
PROFIEL: 
 
Als basisopleiding is een AX opleiding of enkele jaren als machine bediener aangewezen. Eventueel 
grafische kennis is een pluspunt. De handlanger drukkerij dient het opleidingstraject voor handlanger te 
doorlopen. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

• Steeds opvolgen van veiligheidsvoorschriften 
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• Correct uitvoeren van zijn taken 
• Juist gebruiken van machines en gereedschappen 
• Kwaliteit van het door hem geproduceerde materiaal of werk 
• Produceren tegen de optimale output met een zo weinig mogelijk afval 
• Orde en netheid van de machine en de werkplek 
• Nauwkeurig uitvoeren van de productie orders 


