
 

Wij zoeken een 

junior werkvoorbereider  
 

Wie zijn wij? 

Data B. Mailservice is specialist in crossmediale documentstromen, met een sterke focus op transactiemail.  

Al ruim 25 jaar zorgt ons team van professionals voor de fysieke en digitale documentstromen: van ruwe data tot 
(digitale) deurmat. Van het printen, couverteren en versturen van fysieke poststukken tot het mailen of klaarzetten van 
digitale berichten in een beveiligde (DigiD) omgeving. Onze mensen en machines zijn in staat om tot op het kleinste 
variabele niveau uiteenlopende documenten te verwerken, samen te voegen en te verzenden.  

Onze grote klantenkring bestaat uit overheidsinstanties, banken en grote verzekeringsmaatschappijen, maar ook het 
MKB, groothandels en drukkerijen weten ons te vinden. 

Wij streven continu naar een grote toegevoegde waarde voor de klant en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Dit 
heeft geleid tot een doeltreffende organisatie met in totaal 75 vaste medewerkers. Data B. staat voor kwaliteit en is ISO 
9001, 14001 en 27001 gecertificeerd.  
 

De functie van junior werkvoorbereider 

Als junior werkvoorbereider ben je ter ondersteuning van de productie. Jij houdt je bezig met uitvoeren van 
nabewerkingstaken en op deze manier draag jij zorg voor een vlotte doorstroom.   

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

• Uitvoeren van nabewerkingstaken (vouwen, snijden van documenten) 

• Het verzendklaar maken van de producties 

• Diverse activiteiten ten behoeve van media handling 

Jij: 

• Hebt lbo/mbo-niveau of je bent schoolverlater 

• Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met techniek 

• Goede sociale en contractuele vaardigheden 

• Klantgerichte en dienstverlenende instelling 

• Stressbestendig; 

• Accuraat; 

• Maar bovenal:  

Ben je enthousiast om te gaan werken binnen de onstuimig groeiende markt  
van de digitale dienstverlening. 

 

Wij bieden 

Naast een afwisselende, verantwoordelijke functie binnen een dynamisch bedrijf bieden wij goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris, een resultaat afhankelijke winstdeling en een goede 
werksfeer. 
 

Reageren 

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan je cv met motivatiebrief vóór 17 november 2018 
naar: Martine Hartwig via directiesecretariaat@datab.nl 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


