Furnaces
By Professionals
For Professionals
En ny hverdag venter - hvorfor arbejde 5 dage om ugen, når du kan nøjes
med 4?
Er du arbejdsklar, lærevillig og fleksibel? Så er det måske dig vi søger til forskelligt
produktionsarbejde.
Du vil blive en del af en virksomhed, der skaber bæredygtig værdi igennem vores
produktion, produkt – og videre ud til kunden. Den lokale kundesupport er afgørende, og
STØTEKs værdier indeholder nøgleord som: færdigheder, fleksibilitet og troværdighed.
Vi søger medarbejdere til forskelligt produktionsarbejde. Tiltrædelse hurtigst muligt. Din
arbejdsuge vil være 37 timer, fordelt over 4 dage (mandag – torsdag).
I samarbejde med dine kollegaer skal du løse forskelligt arbejde i forbindelse med
virksomhedens produktionsafdelingerne. Afdelingerne består af en mureafdeling, en
montageafdeling, en el-afdeling og et lager.
Det gode samarbejde- og sammenhold er nøgleord kollegaerne imellem, hvor alle byder ind og
tager ansvar i forhold til arbejdsopgaverne.
Dig som produktionsmedarbejder og kollega:
•
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du
Du

er klar på at arbejde
er lærevillig
er mødestabil
er arbejdsom
er fleksibel
indtræder som en del af fællesskabet og har gode samarbejdsevner

Kvalifikationer og kompetencer

Som medarbejder på virksomhedens lager er det et krav, at du har truckcertifikat, og også
gerne erfaring med at plukke og pakke samt varemodtagelse- og forsendelse. I øvrige
afdelinger er der ingen krav til specifik uddannelse eller erfaring blot at hænderne er skruet
rigtigt på.
Det afgørende er dine personlige kompetencer og lysten til at lære nye arbejdsgange.
Virksomheden lægger vægt på en god oplæringsproces, hvor du vil få indgående kendskab til
dine arbejdsopgaver, og derfor er din lyst til at lære ny altafgørende.
Du tilbydes et selvstændigt og udfordrende job med gode faglige og personlige
udviklingsmuligheder i et rart arbejdsmiljø med en frisk omgangstone, en række
personalegoder og en konkurrencedygtig løn.
Ansøg hurtigst mulig. Vi glæder os til at høre fra dig og behandler naturligvis din ansøgning
fortroligt. Der vil løbende blive holdt ansættelsessamtaler. Har ovenstående fanget din
interesse, så send din ansøgning og vedhæft et opdateret cv til hr@stotek.dk.
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