
FOD Financiën zoekt 2 Operatoren 

drukafwerkingsmachines voor de drukkerij 

Fedopress (m/v/x) 

Jobinhoud  

• Je bedient zelfstandig de digitale drukmachines en afwerkingsmachines (lijmen, vouwen, 

snijden, perforeren...).  

• Je kent de productiefiches en instructies en houdt daarmee rekening bij de organisatie 

van je werk.  

• Je organiseert je werk met naleving van de productietermijnen.  

• Je bedient, kalibreert en stelt de machines in waarmee je werkt (drukmachines, 

afwerkingsmachines of enveloppeermachines).  

• Je houdt toezicht op de snelheid en kwaliteit van het werk waarvoor je verantwoordelijk 

bent.  

• Je houdt toezicht op de kwaliteit van de publicaties en de brieven die moeten worden 

verstuurd.  

• Bij problemen die je niet kunt oplossen, neem je onmiddellijk contact op met de 

vaktechnici.  

• Je werkt goed samen met je collega’s zodat informatie wordt doorgegeven die voor de 

optimalisatie van de productie nodig is.  

• Indien nodig help je collega’s met een te hoge werklast.  

• Je geeft feedback aan de verantwoordelijken van de drukkerij over de vooruitgang en 

voltooiing van je taken.  



Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.  

 

Meer info over de jobinhoud/afspraak bezoek drukkerij:  

Bart Vanwijnsberghe - Directeur  

Contactpersoon Fedopress - FOD Financiën  

Tel.: 0257 88 285  

E-mail: bart.vanwijnsberghe@minfin.fed.be  

 

Meer info over de selectieprocedure?  

Bij de FOD Financiën  

Call Center Dienst Wervingen  

Tel.: 02/572.57.72  

E-mail: infojobs@minfin.fed.be  

Werkgever 

Er zijn 2 plaatsen bij de drukkerij Fedopress van de FOD Financiën. De drukkerij ligt in de 

Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst.  

 

Fedopress is de drukkerij van de FOD Financiën. Sinds 2012 kunnen ook andere FOD’s 

drukwerken bestellen bij Fedopress. Andere verantwoordelijkheden van Fedopress zijn 

productiestockage en distributie van documenten.  

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, 

accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de 

juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede 

infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 

medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar 

aan dat van heel de samenleving.  

https://financien.belgium.be/nl
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Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:  

• de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;  

• een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;  

• zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;  

• een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …  

• een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te 

ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.  

 

Profiel 

Competenties 

Gedragsgerichte competenties  

• Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.  

• Je gaat zelfstandig om met het zoeken van oplossingen van problemen, je zoekt 

alternatieven en je voert de oplossing uit.  

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te 

dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.  

• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve 

manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve 

contacten.  

• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, 

respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van 

partijdigheid.  



• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en 

ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe 

inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.  

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 

verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

 

Technische competenties 

• Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.  

• Je hebt een basiskennis van het grafisch productieproces. 

• Je hebt een goede kennis van de verschillende stappen in de afwerking van drukwerk.  

• Je hebt een goede kennis van de kenmerken van papier. 

Een goede motivatie is ook belangrijk.  

Opgelet! Jouw motivatie is erg belangrijk voor de job en weegt zwaarder door in de 

eindscore. 

 

Deelnemingsvoorwaarden 

1)Vereist diploma en vereiste relevante professionele werkervaring op de uiterste 

inschrijvingsdatum:  

 

a) OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minstens één jaar EN een 

van de volgende diploma's:  

• getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van een zesde leerjaar van het 

secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde 

leerjaar,  



• getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang 

verleent tot het hoger onderwijs,  

• diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het 

toekennen van de academische graden,  

• diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, 

afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.  

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we:  

Een relevante professionele werkervaring van minstens één jaar in een drukkerij, in ten 

minste één van volgende taken:  

• het bedienen van diverse afwerkingsmachines (vb. lijmen, vouwen, snijden, printen, 

wire-o, verzamelhechten, rillen, verzamelen),  

• het bedienen van grote enveloppeermachines (vb. Pitney Bowes, Böwe, CMC, Kern, 

Buhrs).  

• het bedienen van industriële digitale drukmachines (geen fotokopieertoestellen).  

b) OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minstens twee jaar EN 

een van de volgende diploma's:  

• diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van 

het vierde leerjaar van het secundair onderwijs of van het vijfde leerjaar van het 

buitengewoon secundair beroepsonderwijs  

• einddiploma van lagere secundaire leergangen  

• getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de FOREM, de IBFFP, de VDAB, de 

ADG, door het leger, door een opleidingscentrum van de middenstand of door een 

opleidingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de Sociale Integratie van 



Personen met een Handicap of getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt 

in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingenwezen  

• getuigschrift van slagen voor het vierde jaar in een centrum voor alternerend leren en 

werken.  

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we:  

Een relevante professionele werkervaring van minstens twee jaar in een drukkerij, in ten 

minste één van volgende taken:  

• het bedienen van diverse afwerkingsmachines (vb. lijmen, vouwen, snijden, printen, 

wire-o, verzamelhechten, rillen, verzamelen),  

• het bedienen van grote enveloppeermachines (vb. Pitney Bowes, Böwe, CMC, Kern, 

Buhrs).  

• het bedienen van industriële digitale drukmachines (geen fotokopieertoestellen).  

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van 

deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste 

inschrijvingsdatum.  

 

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit 

niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

• Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt 

met één van de vermelde diploma’s. 

• Je kan deelnemen onder voorbehoud als je: 

o je diploma hebt behaald in een ander land dan België:  



▪ in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?  

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij 

de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.  

▪ in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of 

Zwitserland?  

Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij 

de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.  

o je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: 

Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen  bij Selor om je 

kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. 

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet 

je niet of je een taaltest moet afleggen? 

Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 

'Contactgegevens Selor'). 

Aanbod 

Loon 

Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de 

huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).  

 

Voordelen  

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie  

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  

• voordelige hospitalisatieverzekering  

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
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• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work  

• mogelijkheid voor een fietsvergoeding  

• allerlei sociale voordelen    

• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het zuidstation, 15 min. te voet 

of met de bus (lijn 49 en 50) of tram (lijn 82 en 97)  

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen  

• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  

• glijdende werkuren in een 38-uren week 

• mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen 

• 26 verlofdagen per jaar.  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de 

federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 22/07/2019 via SELOR. 

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste 

inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op 

het moment van inschrijving.  

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 
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