
Flexotrykker til Etiflex 
 
Jobbet 

Vi søger endnu en trykker til vores Flexoteam, som arbejder på Nilpeter FB4200, FA4 og FA22 
trykmaskiner. Du bliver en integreret og meget vigtig del af vores produktionsteam på 20 
personer, hvoraf flexoteamet udgør 6 personer. 

Opgaver 
- Trykker på vores flexomaskiner 
- Driftsvedligeholdelse af maskinerne 
- Detailplanlægning af opgaver og ordrer til trykmaskinerne 
- Tæt samarbejde med planlægningsteamet og vores efterbehandlingsteam 

Faglige kompetencer 
Du har flere års erfaring som flexotrykker.  

Du skal kunne tale, læse og forstå dansk på et rimeligt niveau. 

Vi arbejder med høje kvalitetskrav og lav fejltolerance-margin, så du skal have lyst til at gøre dig 
umage, og løbende arbejde med optimering af arbejdsgange og -procedurer i samarbejde med 
teamet og vores produktionschef. 

Personlige kompetencer 
• Du er dygtig til at planlægge, organisere og prioritere dine opgaver. 
• Du er udadvendt og sætter en ære i at hjælpe dine kollegaer.  
• Du viser et naturligt engagement i arbejdet og hverdagen. 
• Du arbejder struktureret, selvstændigt. 
• Du er stabil og tager ejerskab for dine opgaver. 
• Du er en humørfyldt og glad person.  

Yderligere info fås hos 
General Manager, Martin Ahler, ma@etiflex.dk, mobil: 2044 36 36. 
Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning hurtigst muligt til General Manager, Martin Ahler på ma@etiflex.dk. 
 
Hjemmeside: www.etiflex.dk 

 

Virksomhedsprofil: 
Etiflex A/S har siden 1973 produceret og leveret selvklæbende etiketter, fleksibel emballage samt 
andre trykte produkter, og fremstår i dag som én af Danmarks stærkeste leverandører inden for 



området. Etiflex er en del af Optimum Group, som består af 5 førende trykkerier i Danmark, samt 
17 trykkerier i Europa. 

Fra vores faciliteter i Erhvervscenter Silkeborg Syd betjener vi kunder i hele Europa med vores brede 
produktudbud. Hvad enten det er utrykte etiketter til logistiske formål eller farverige trykte 
etiketter til branding og salg af fødevareprodukter hos Danmarks største internationale brands, 
f.eks. Carlsberg, ARLA, Danish Crown, Lakrids By Bülow og mange andre, eller billetter til 
sportsklubber, forlystelsesparker eller lignende., har vi altid en løsning, der passer til den enkelte 
virksomhed. 

Vores topmoderne produktionsapparat samt vores dygtige og fleksible medarbejdere sikrer, at vi 
altid er konkurrencedygtige inden for dette marked, og at vi altid kan imødekomme vores kunders 
forventninger. Moderne maskiner til trods er produktion af etiketter stadig et håndværk, og med 
38 engagerede medarbejdere, er vi det naturlige valg af samarbejdspartner på dette område. 

 


