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Join the winning team !
AtéCé Graphic Products zoekt vanwege groei een ambitieuze en daadkrachtige:

met een grafische achtergrond

Onze nieuwe servicemanager wordt verantwoordelijk voor de inzet van onze 
technische dienst in de Benelux en Duitsland. Communicatieve vaardigheden, 
kwaliteitsbewaking en klanttevredenheid zijn binnen deze functie belangrijke 
kernbegrippen. De focus ligt in eerste instantie op ons prepress portfolio. 
Daarbinnen is het installeren en onderhouden van Computer-to-Plate systemen 
een belangrijke activiteit. Onze nieuwe servicemanager geeft leiding aan ons 
technisch team en wordt tevens verantwoordelijk voor het coördineren van de 
werkzaamheden van onze offsetplaat applicatiespecialisten.

Wij zoeken een gedreven, ervaren, flexibele en oplossingsgerichte 
servicemanager op MBO/HBO denk- en werkniveau met ervaring in 
leidinggevende functies. Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
is een must en kennis van de Duitse taal is een pré. Woonachtig op een 
acceptabele reistijd van de standplaats Uitgeest en in het bezit van het 
rijbewijs B.

Wij bieden een mooie, afwisselende baan met alle ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling bij een toegankelijk en persoonlijk familiebedrijf, dat zich 
ontwikkeld heeft tot een succesvolle speler op de grafische markt. Bij deze 
job past een goede honorering, auto van de zaak en digitale devices die nodig 
zijn om goed te kunnen functioneren.

Reageren: Is jouw interesse gewekt? Mail dan je CV en een korte motivatie 
naar: secretariaat@atece.nl

Informatie: Bel met onze commercieel directeur Remco Smit (06 51 62 99 82) 
of mail naar: rsmit@atece.nl. Kijk ook op www.atece.nl

Servicemanager

AtéCé Graphic Products is opgericht in 1977 

en heeft zich als grafisch handelshuis 

ontwikkeld tot een toonaangevende 

totaalleverancier. AtéCé is door eigen groei 

en overnames explosief gegroeid tot een 

onafhankelijke, zelfstandige speler

op de internationale grafische markt. 

AtéCé is een echt familiebedrijf gebleven, 

zeer toegankelijk en heel persoonlijk. 

Veel medewerkers werken al jaren bij 

AtéCé en staan garant voor continuïteit in 

kwaliteit en klantcontacten.

Naast het leveren van kwaliteitsproducten 

in Nederland, België en Duitsland komt het 

in toenemende mate aan op technische 

kennis en support. AtéCé beschikt over 

een team van zeer ervaren technische 

specialisten, die de praktijk door en 

door kennen en dagelijks bij drukkerijen 

over de vloer komen. De praktijkkennis 

wordt geborgd in een Technisch Kennis 

Centrum, dat toegankelijk is voor alle 

drukkerijklanten. ‘Onze kennis, uw kracht’ is 

daarbij het motto en daarmee kunnen AtéCé 

klanten zich onderscheiden in de markt.

Het productportfolio van AtéCé omvat 

nagenoeg alles voor afdelingen prepress 

en press in drukkerijen. Naast grafische 

verbruiksmaterialen – die AtéCé zelf 

produceert – vertegenwoordigt AtéCé in 

Nederland het merk Komori offsetpersen en 

in de Benelux het complete programma CTP 

oplossingen en offsetplaten van Kodak.


