Maskinoperatør søges
til etikettrykkeri
Er du kvalitetsbevidst, forandringsparat og finder du stolthed
ved at have styr på dit arbejde? Er du klar på en arbejdsdag,
der byder på mange forskellige opgaver? Er du moden, stabil
og ansvarsbevidst?
Hvis ja, så vil Etiflex, der er blandt Danmarks førende og mest
innovative etikettrykkerier, gerne høre fra dig.
Vi søger en maskinoperatør til at

samarbejde med teamet og vores

indgå i vores team, der arbejder

fabrikschef.

med efterbehandling, pakning og

Etiflex

A/S

producerer

etiketter

og

etiketløsninger til en stor og bred porte
følje af både store og små kunder i indog udland – bl.a. nogle af Danmarks
største internationale brands. Etiflex er
en yderst ambitiøs, stabil og velfunderet
virksomhed i konstant udvikling. Vores
strategi bygger på kvalitet, innovation
og leverance, og er ikke klicheer, men
leveregler, der gælder i både interne og
eksterne relationer. Forholdet til vores
kunder samt udviklingen af glade og
dygtige medarbejdere har altid højeste
prioritet hos Etiflex. Vi er 35 ansatte og
producerer årligt langt over 1 milliard
etiketter. Med mere end 46 års erfaring,
er Etiflex i dag en af de mest stabile og
effektive producenter i etiketbranchen i
Norden.

Personlige egenskaber

forsendelse.

Om Etiflex A/S

Som person er du positiv og har en
Arbejdet består i at sikre korrekt

god humoristisk sans. Du er ”rap

oprulning/opskæring af etiketter,

på fødderne”, og har lyst til at lære

herunder at montere papirruller,

nyt. Du er moden og stabil og finder

indstille maskinen på computere

stolthed i at have styr på dit område,

samt overvåge maskinens drift i

med sans for detaljer og deadlines.

øvrigt. Som en del af jobbet og

Du er vant til at arbejde selvstændigt

maskinens indstilling skal der laves

og ansvarsbevidst.

flere simple rutineberegninger pr.
job, og du skal kunne arbejde hjem
mevant med computer- og IT-udstyr.
Du kommer til at arbejde med
maskiner, som er blandt markedets
mest

avancerede.

Der

arbejdsopgaver både
digitalafdelingen.

i

vil

være

flexo-

Udover

og

drifts-

opgaverne vil dit arbejde også omfatte
sikring af driftsstabilitet, samt daglig
vedligeholdelse
Oplæring

og

af

maskinerne.

uddannelse

finder

sted på Etiflex og i samarbejde med

Vi tilbyder
Muligheden for en udfordrende og
afvekslende stilling i en dynamisk
virksomhed med engagerede med
arbejdere,

der

servicerer

yderst

professionelle kunder. Etiflex har
internationale ambitioner, som alle
medarbejdere kan have indflydelse
på. Vores omgangstone er åben og
uformel, og vi lægger vægt på, at
alle vores medarbejdere ønsker at
udvikle sig.

maskinleverandørerne.
Etiflex tilbyder gode arbejdsvilkår,
Dine opgaver vil derudover være

mulighed for fleksibel mødetid og

klargøring og pakning af ordrer

løn efter kvalifikationer. Hvis du

til forsendelse samt forefaldende

ønsker at få uddybet stillingen, er du

opgaver i vores trykkeri og lager.

velkommen til at kontakte fabrikschef Morten Risvig, tlf. 22 10 70 89.

Vi arbejder med høje kvalitetskrav

Send din ansøgning hurtigst muligt

og lav fejltolerance-margin, så du

via www.etiflex.dk/job. Vi behandler

skal have lyst til at gøre dig umage,

ansøgningerne

og løbende arbejde med optimering

gerne din ansøgning i dag. Til

af arbejdsgange og -procedurer i

trædelse snarest.

løbende,

så send

