
Wat ga je doen?
Onze afdeling Sign is flink aan het groeien en aan jou de taak om 
samen met het team alles goed op te zetten. Verder ga je, zowel op onze 
locatie in Gemert als bij klanten op locatie, zelfstandig aan de slag met 
het aanbrengen van diverse belettering en prints. 

• Voorbereidend werk uitvoeren, zoals plotten, printen, lamineren,  
 pellen en appliceren
• Het monteren/aanbrengen van o.a. gevel-, binnen- en buitenreclames
• Het monteren/aanbrengen van autobeletteringen

Wat breng je mee?
Je bent een veelzijdig persoon met een positieve energie. Een creatieve 
denker met oog voor detail. Daarnaast werk je gestructureerd en weet 
jij je planning prima te bewaken.  

• Grafische MBO+ werk- en denkniveau verkregen door opleiding  
 en/of ervaring
• Kennis/affiniteit met sign technieken 
• Jij bent leergierig en nauwkeurig 
• Enige jaren ervaring in soortgelijke functie
• Je bent representatief en beschikt over goede communicatieve  
 vaardigheden

Wat bieden we jou?
Werk binnen een hecht, gezellig en gedreven team.  

• Veelzijdige functie waarin geen een dag hetzelfde is
• Contract van 28 – 40 uur per week
• Beloning conform Grafimedia CAO 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei 

Enthousiast?
Kom jij graag ons team versterken en werken bij ons mooie 
familiebedrijf? Stuur dan je motivatie met CV naar Twan Weemen  
pz@weemen.nl o.v.v. allround signmaker. 

weemen.nl 
huisstijlmanager.nl

weemenpromo.nl
weemensign.nl

“ Weet jij onze Sign 
afdeling naar een 
hoger niveau te 
tillen?”

Heb jij al enige ervaring opgedaan 
in de signwereld en wil je jezelf nu 
verder ontwikkelen? Ben je niet 
bang om te leren en steek je graag 
je handen uit je mouwen? En wil jij 
samen met het team streven naar de 
mooiste blikvangers? Dan past deze 
functie als allround signmaker bij 
Weemen perfect bij jou!  

Wie zijn wij?

Weemen is dé totaalleverancier op 

het gebied van (online) communicatie, 

hoogwaardig druk- en printwerk, 

signing en promotionele artikelen. 

Weemen opereert vanuit vier 

vestigingen: Haps, Gemert, Venlo 

en Druten. Voor onze 60 ervaren 

specialisten telt niet alleen het beste 

resultaat, maar ook de weg ernaartoe. 

Hierbij geloven we sterk in co-creatie 

met onze relaties, partners én onze 

medewerkers! 

Vacature   Allround   
 Signmaker
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