ER DU VORES NYE DYGTIGE

FOLIE- OG SKILTEMONTØR?
Deslers Grafisk Hus søger en dygtig og alsidig folie- og skiltemontør, der kan indgå i vores
team af kvalitetsbevidste medarbejdere. Så har du hænder og hoved skruet rigtigt på, tilbyder
vi en spændende, selvstændig og udfordrende stilling med stort ansvar og gode kollegaer.
VI FORVENTER:
- Du har styr på dit håndværk - fra opsætning
til montering
- Du kan lide en alsidig hverdag med ansvar
- Du har erfaring med montage og folie
- Du har lyst til intern klargøring
- Du kan se dig selv som montør på opgaver rundt
om i landet, men primært på Fyn.
- Du kan lave opmålinger hos kunder til skilte og folier

OM DIG:
- Du har nogle års erfaring som skiltetekniker
og/eller foliemontør
- Du har flair for kundeservice, er smilende og hjælpsom
- Du har fokus på kvalitet og håndværk
- Du har evnen til at samarbejde
- Du arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt
- Du kan bevare roen, når det brænder på
- Du har kørekort

VI ØNSKER:
- At du har et godt humør
- At du er en teamplayer
- At du er løsningsorienteret
- At du har stor fokus på service og kvalitet
- At du arbejder selvstændigt og engageret
- At du er loyal og har lyst til at lære nyt

VI TILBYDER:
Ansættelse i en topmoderne produktion, hvor maskinparken afspejler forskelligheden i dagligdagens opgaver.
Vi har Canon udstyr som f.eks. Arizona flatbed, Colorado,
imagePROGRAF PRO-4000 og ColorWave700 rullerpintere, Zünd skærebord og en Summa skæreplotter.
Kendskab til betjening af maskinparken er ikke et krav, men
lysten til at lære dem at kende en fordel.

Du bliver en vigtig brik i en grafisk virksomhed, der leverer hele paletten. Som folie- og skiltemontør er du ikke
”bare” en del af skilteafdelingen, men en del at hele teamet i Deslers Grafisk Hus. Vi hjælper hinanden på tværs af
fagområder, og har en tæt dialog i dagligdagen. Vi er en
dynamisk og flad organisation, hvor handlekraft og fleksibilitet i produktionen er afgørende for vores succes. Vores
kunder er vigtige og vi prioriterer derfor gode kunderelationer og tæt samarbejde med vores kunder meget højt.
I kernen af vores virksomhed er et positivt kollegaskab,
arbejdsglæde, god humor og uformel omgangstone.

Ansættelsesform:
Fastansættelse.
Beskrivelse af løn:
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer.
Ugentlig arbejdstid: Fuldtid (37 timer).
Ansættelsesdato:
Snarest muligt.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
ANSØGNING:
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte:
Søren Nielsen på tlf. 28 34 33 28.
Send din ansøgning og dit CV til lla@deslers.dk
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