Skiltemaler/skiltetekniker
Dansk Skilte Center A/S søger en skiltetekniker som både skal deltage i vores interne
skilteproduktion på Landbrugsvej, samt udføre ekstern montage.
Du skal kunne arbejde selvstændigt med alle opgaver inden for skilteproduktion og
montering. Da vi har mange store opgaver, som skal løses i samarbejde med de øvrige
kolleger, er det et absolut krav, at du formår at indgå i fællesskabet og kan samarbejde.
Du er hjemmevant i arbejdet med PC (gerne Signlab, Illustrator), ligesom du er vant til at
arbejde med både plottere og printere.
Kvalifikationer og personlige egenskaber:
·

Det er et krav, at du har stor erfaring med skilteproduktion, foliearbejde og montage

·

Du er kvalitetsbevidst, struktureret og har faglig stolthed

·

Du har praktisk håndelag, er omhyggelig og kritisk i dit arbejde

·

Du formår at skabe overblik over dagens opgaver og kan bevare roen og den
positive holdning – selv i stressede situationer

·

Kørekort er en nødvendighed

Løn efter kvalifikationer. Pension og sundhedsforsikring tilbydes.
Mener du at ovenstående passer på din person, vil det glæde os at høre fra dig.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt - men venter gerne på den rette kandidat.
Ansøgningsfristen er vejledende. Såfremt vi finder den rette kandidat før
ansøgningsfristens udløb, lukkes annoncen.
Ansøg via email til job@danskskiltecenter.dk, skriv SKILTETEKNIKER i emne feltet.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte Ingrid Flindt på tlf. 40350066
eller email if@danskskiltecenter.dk
Dansk Skilte Center er et af Danmarks førende skiltefirmaer, der siden 1971 har
specialiseret sig i at udbyde totalløsninger.
Vi yder rådgivning, produktion og montage indenfor alle typer af skilte- og
profileringsopgaver, så kunden får den rigtige løsning gennem et bredt sortiment og en
professionel rådgivning.
Arbejdspladsen er kendetegnet ved et kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er stor mulighed for
at præge og styre sin egen arbejdsdag. Vi arbejder ud fra principper om at involvere
medarbejdere, samtidig med, at vi grundlæggende tror på, at tilfredse kunder skabes ved
at have tilfredse og motiverede medarbejdere.
Du kan læse mere om Dansk Skilte Center A/S på www.danskskiltecenter.dk
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