Produktionsmedarbejder – pakning og udskæring af spejle.
GERN SPEJL, Sorring
Til vores produktion og lager i Sorring søger vi nu en ny kollega med sans for kvalitet og detaljer.
Arbejdsopgaverne vil i perioder blive et mix mellem pakkeopgaver på lageret og operatør på vores
skæreanlæg.
Har du interesse i skiftende arbejdsopgaver og lyst til at lære og betjene samt køre med vores
skæreanlæg?
Er du teknisk interesseret, har hænderne skruet rigtigt på og sætter en ære i at levere et godt
stykke arbejde af høj kvalitet – så er du måske den, vi leder efter.
Hvad laver vi - og hvad vil vi:
Vi er ordreproducerende med ambitioner om vækst og løbende udvikling af produkter og
automatisering af opgaverne - i både administration og produktion.
Vores speciale er primært montage af beslag, limning og sandblæsning af spejllåger - og har som
en af de første i branchen fået TÜV certificeret både produkter og processer.
Vi er godt i gang med at omstille vores arbejdsplads til nye produktionsformer og kundespecifikke
løsninger og er i den forbindelse ændrer vi også i måden de daglige opgaver løses på.
Derfor vil man i stor grad også få indflydelse på planlægningen, arbejdsopgaverne og udviklingen
af virksomheden – som sker i samarbejde med kollegaerne.
Så har du lyst til at arbejde i en virksomhed, hvor du får indblik i dagens opgaver og hvor der er
fokus på at udvikle de personlige og faglige kompetencer, ligesom der samtidig er ”højt til loftet”?
Kan du svare ja til dette - så er jobbet måske noget for dig
Hvad vægter vi:
- Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
- Du kan tage ansvar for arbejdsopgaverne og det fælles produkt
- Du er fleksibel og serviceminded
- Du forstår dansk i skrift og tale
- Du kan arbejde koncentreret med ensartede opgaver og er vant til fysisk arbejde
Hvad kan vi tilbyde:
- Gode kollegaer – hvor vi prioriterer en uformel omgangstone og respekterer hinanden
- Forskellige personalegoder
- Mulighed for faglig og personlig udvikling
- Løn der modsvarer dine kvalifikationer
Generelt:
- Fast fuldtidsstilling
- Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kollega.
- Arbejdstid: Daghold, indenfor tidsrummet kl. 05.00 – 17.00
Er du vores næste kollega?
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Henning Kristensen på
tlf. 20 61 24 57. Ansøgning sendes til: post@gernmirror.com
Alle ansøgninger håndteres fortroligt og behandles løbende.

