
---- VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGERE TIL DENNE STILLING ---

Men se andre stillingsannoncer på denne side:
https://www.strandbygaard.dk/oplysninger/#job

🧐 🧐 Vi fortsætter vores søgen efter arbejdskraft hos Strandbygaard - Kender du en person
med grafisk baggrund, der kan være vores nye grafiske "blæksprutte"? 🧐 🧐

Vi har travlt i prepress-afdelingen, og derfor søger vi en kollega til en fast stilling på 37 timer

Vi er en moderne grafisk industri-virksomhed, hvor hovedvægten ligger på at gøre opgaver
klar til tryk i vores eget, moderne produktionsudstyr.
Vi arbejder til dagligt i Adobe-pakken, på Mac og bruger Agfa Apogee som workflow til
produktionen.

Vi forestiller os, at du har en grafisk baggrund, gerne med erfaring - men vi står også gerne
for oplæring.

Dine arbejdsopgaver bliver en varieret hverdag, hvor fokus vil være på ordrehåndtering,
filkontrol og klargøring til tryk.
Du vil få en bred kundekontakt i forbindelse med filkontrol og ordrehåndtering.

Arbejdet er 37 timer pr. uge, og vi er fleksible mht. arbejdstider.

Kendskab eller erfaring med udskydning/klargøring til tryk er at foretrække.

Så har du lyst til at arbejde med:

💪 Filkontrol og klargøring til tryk?
💪 Ordrehåndtering?
💪 Kundekontakt?
med mere?

Så send straks en kort ansøgning afsted.

Hvem er du?

Vi forestiller os at du:
👍 Har en grafisk baggrund
👍 Arbejder hjemmevant i Adobe-pakken
👍 Har arbejdet med eller kendskab til udskydning
👍 Har gå-på-mod og kan tage ansvar
👍 Du er nysgerrig og vil lære nyt
👍 Du nyder en uformel og humoristisk omgangstone
👍 Og så er du selvfølgelig mødestabil og pligtopfyldende

https://www.strandbygaard.dk/oplysninger/#job


Hvem er vi?

Hos Strandbygaard får du omkring 60 kollegaer, der hver især er med til at sikre, at vi kan
levere tryksager i højeste kvalitet til vores kunder. Og her bliver du et lige så vigtigt tandhjul
som alle andre i virksomheden.

Strandbygaard holder til på Trykkerivej 2 i Skjern, som også vil være dit nye arbejdssted.
Vi er en trykkerivirksomhed der har eksisteret siden 1898 og som fortsat sætter en ære i at
levere diverse tryksager i høj kvalitet til vores mange kunder i ind- og udland.

Lyder ovennævnte spændende, og kunne du tænke dig at være med på et hold, der altid
bestræber sig på at være blandt de førende i den grafiske branche, så er
du meget velkommen til at kontakte Allan på tlf. 96 800 708 for yderligere oplysninger

Send din ansøgning til teamleder Allan Bernhard på ab@strandbygaard.dk

Læs mere om Strandbygaard på www.strandbygaard.dk

mailto:ab@strandbygaard.dk

