Skiltetekniker / folie indpakning
Skiltestedet søger 1 skiltetekniker med sans for detaljer til vores afdeling i Esbjerg.
Vi søger en skiltetekniker, der trives med mange bolde i luften og som brænder for at løse mange
forskelligartede opgaver inden for skiltebranchens område herunder montering og opsætning af skilte,
montering af solfolier i bygninger og biler, dekorationsopgaver i butiksvinduer og facader, evt. indpakning
og dekoration af biler mv.
Din profil og kvalifikationer
Du er faglig dygtig og teknisk forståelse. Du har kørekort B.
Vi forventer, at du:
- Har en faglig uddannelse/baggrund inden for branchen
- Har erhvervserfaring
- Er positiv af natur og ser muligheder frem for begrænsninger
- Er tålmodig og har humor
- Har lyst til at indgå i et teamorienteret arbejdsmiljø og gerne tager et medansvar for at løse opgaverne.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et job, hvor du bliver udfordret såvel fagligt som personligt. Vi er teamorganiseret og prioriterer
et godt og konstruktivt arbejdsklima, hvor vi forventer, at du tager din mulighed for medindflydelse
alvorligt. Du vil få kompetente, spændende og engagerede kolleger, som glæder sig til at hjælpe dig godt i
gang.
Vi tilbyder en meget attraktiv lønpakke med god løn samt pensionsordning. Der er mulighed for efter eget
ønske at blive ansat som timelønnet eller funktionær.
Om os
Skiltestedet er en landsdækkende skiltevirksomhed, der løser virksomheders behov for fysisk profilering på
tværs af alle medier - fra papir til elektronisk skiltning. Vi er en full-service virksomhed, der tilbyder at følge
vores kunder fra første design, gennem projektplanlægning og myndighedsansøgning til produktion af alle
former for grafisk kommunikation og endelig til montering af opgaverne. Vores højt kvalificerede
medarbejdere kan håndtere forskellige typer af designs, opbygninger, materialer etc., og vi gør vores
bedste hver gang for at løse opgaven til perfektion.
Vi er lokaliseret i nye og moderne lokaler med åbent kontorlandskab, print- og folieafdeling, værksted og
montagehal.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Vil du vide mere?
Hør gerne mere hos Produktionschef Ricki Nielsen på tlf. 76100219 eller direktør Mike Lassen på tlf.
76100219 eller mail mgl@skiltestedet.dk

Ansøgning
Er du interesseret i et job på en dynamisk arbejdsplads - så send da din ansøgning og kopi af relevante
papirer elektronisk på ansogning@skiltestedet.dk

