
Strandbygaard søger Grafisk Tekniker med fokus på 𝗢𝗙𝗙𝗦𝗘𝗧 𝗧𝗥𝗬𝗞

Hos Strandbygaard vil vi gerne være med til at uddanne den næste generation i den grafiske
branche.

Så kender du én der søger elevplads som Grafisk Tekniker med fokus på 𝗢𝗙𝗙𝗦𝗘𝗧 𝗧𝗥𝗬𝗞, så
send meget gerne personen vores vej.

Til vores TRYKKERI-afdeling søger vi lige nu en grafisk tekniker elev

Igennem uddannelsen som grafisk tekniker vil du få et bredt kendskab til offsettryk,
digitaltryk og færdiggørelse

– med hovedvægt på OFFSET TRYK i vores moderne TRYKKERI.

Du vil komme til at deltage i de daglige opgaver i alt fra filmodtagelse til forsendelse af det
færdige produkt.

Uddannelsen vil være fordelt på vores virksomhed og skoleophold.

Så er du eller kender du en Grafisk Tekniker-elev der ønsker at:

Lære om moderne OFFSET TRYK

lære om brugen af moderne, computerstyrede maskiner i et topprofessionelt, stor grafisk
virksomhed

Lære om hele processen fra filmodtagelse til færdigt produkt

og meget mere

Så send straks en kort ansøgning afsted.

𝗛𝘃𝗲𝗺 𝗲𝗿 𝗱𝘂?

Vi forestiller os at du:

Har gå-på-mod og kan tage ansvar

Du er nysgerrig og vil lære nyt

Du er klar til nye udfordringer i en stor trykkerivirksomhed

Du nyder en uformel og humoristisk omgangstone

Og så er du selvfølgelig mødestabil og pligtopfyldende



Det er en fordel, hvis du har en teknisk interesse eller baggrund.

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 Jens Skovgaard på tlf. 96 800 718 for yderligere oplysninger

Ansøgning samt relevante bilag sendes pr. mail til jens@strandbygaard.dk snarest muligt

Læs mere om Strandbygaard på www.strandbygaard.dk

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.strandbygaard.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0VHSHHB47ODzNxTWwbFL3qjFgTFiRFECw1lVGaQY-PO1teqgSpdbxdCSE&h=AT3a2ftdtVN-k-vEckbTOmRSolvRigckgSLncY1qRBjyT6aS47h2aBmkRIM3LRiX-U_SrW4gNQ1wvWp_mxCAlDJcdP3BdLD2u_XqHz3L0xByZp5-j2-nZ4eT8I-Wmci8kA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2G-DasYnAx8TE7SEPIMjISDCoj4aXJW-UdLQu90SPI-6Z-tWWkzni19VFas2kSc1ZiTaqC4Bxu3QpFYseqEEtcwnkMN7mlejGyTr6eCh6tz3W0X151ZOzaa06ez5JU1_x7LvSeE6Uto1tZAfmXM53rjakBb-Q0dMnFU1yhF-TMVWi6QXRCqEJxaiPliSHm6IOb8V8CCfSPOAnp4IKR

