Nyborg den 11. februar 2022

Montør/standbygger søges til hurtig tiltrædelse
Standesign A/S søger en dygtig Montør/Standbygger som kan indgå i den daglige produktion af
messeudstyr, arbejde på lageret og bygge messestande ude i messecentrene i Danmark og Europa og
resten af verden.
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Stillingsbeskrivelse:
Klargøring, pakning og produktion af elementer til messestande
Montage og demontering af showrooms og messestande i ind- og udland
Udpakning og vedligeholdelse af messeudstyr
Lagerarbejde med faste og varierende opgaver
Tæt samarbejde med projektledere
Kontakt til kunder og samarbejdspartnere
Der skal forventes perioder med lange arbejds- og rejsedage ofte hen over weekender
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OM dig:
Du har praktisk erfaring som håndværker.
Branchekendskab er en fordel, men ikke et krav
Du er løsningsorienteret og vant til selvstændigt at planlægge og strukturere arbejdsopgaver
Du behersker dansk i skrift og tale
Du taler og læser engelsk
Du har IT- kendskab (Microsoft Office bruger)
Du har kørekort og truckkort
Profil:

•
•
•
•
•
•
•

Du har et godt humør og kan arbejde målrettet og struktureret, også når der er travlt
Du er udadvendt, serviceminded og smilende af natur
Du har en positiv tilgang til opgaverne og ser muligheder frem for begrænsninger
Du ønsker at arbejde i et uformelt og dynamisk miljø i et firma med en flad organisation
Du er ansvarsbevidst, omhyggelig og serviceminded
Du er god til at samarbejde
Du er ikke ryger

•
•
•
•
•
•
•

Standesign A/S tilbyder:
Et friskt og dynamisk miljø, hvor engagement, samarbejde og godt humør er nøgleordene
Fuldtidsstilling som timelønnet
Reference til direktøren
Fast arbejdssted er Alsvej 2F, 5800 Nyborg
Timeløn der modsvarer dine kvalifikationer
Attraktiv firmapensionsordning og sundhedsordning.
Gode kollegaer, uformel omgangstone, personalearrangementer
Søg jobbet:
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Er du den rette person til jobbet, så send din ansøgning samt CV
til: André Minier på andre@standesign.dk

