
 

 

 
Domino Benelux met vestigingen in Nederland en België is onderdeel van Domino Printing 

Sciences, een zelfstandige divisie van Brother Industries. Wij bieden codeeroplossingen voor 

het printen van variabele informatie zoals een houdbaarheidsdatum, traceerbaarheidscode 

of een barcode. Deze codes zijn terug te vinden op o.a. levensmiddelen, dranken en 

farmaceutische producten. Klanten van Domino zijn bijvoorbeeld Coca Cola, Philips en 

Heineken. 

 

Momenteel wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega voor onze vestiging in Houten, 

voor de functie 

 

workshop engineer  

                    (40 uur p/w) 
 
 

Als workshop engineer ben je onze spin in het web die onze werkplaats en expeditie beheert. 

 

In de werkplaats ben je verantwoordelijk voor het technisch voorbereiden van onze printers en het 

maken van printsamples voor onze klanten. Je maakt printvoorbeelden op materialen van onze klanten en 

je zorgt dat de Domino-printers tiptop in orde zijn voor testen bij een klant. Daarnaast beheer je de 

huur- & demomachines, en zorgt dat ze in goede staat zijn en het altijd duidelijk is waar deze staan.  

 

Ook ben je verantwoordelijk voor (de registratie van) de uitgaande en inkomende goederen en het up-to-

date houden van de beschikbare voorraad. 

 

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage in het verkoopproces. Je zorgt voor mooie 

printvoorbeelden, goedwerkende machines voor demonstraties bij een klant en een goed beheer van ons 

projectenmagazijn. Klanttevredenheid zowel intern en extern is erg belangrijk voor Domino. 

  

Wie zoeken wij? 

• Een enthousiaste technische medewerker die het leuk vindt de vele verschillende werkzaamheden 

netjes af te ronden, ook de administratieve taken die daarbij horen 

• Een collega die graag veel verschillende werkzaamheden doet  

• Iemand die zelfstandig werkt 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Een technische achtergrond of affiniteit 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een gevarieerde baan met doorgroeimogelijkheden 

• Interne opleidingen 

• Laptop en telefoon van de zaak 

• Goede arbeidsvoorwaarden  

• 28 vrije dagen en mogelijkheid om bij te kopen 

• Bij gebleken geschiktheid een vast contract 

 

 

 

 



 

 

Lijkt het je een leuke baan? 

Reageer dan uiterlijk 5 februari via jobs@dominobenelux.com. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Domino Benelux via het algemene telefoonnummer 

(+31 30 6363333) en vraag naar Vasthi Souverein.  
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