Digitaltryckare till Plast Petter i Hova
Om företaget
PLAST PETTER AB är ett specialist- och teknikföretag som tillverkar alla typer av kontorsprodukter i
svetsad och stansad mjukplast. Vi tillverkar även plastprodukter för användning utanför kontoret
inom våra produktområden Special resp Boxar och Förpackningar. PLAST PETTER AB levererar
högkvalitativa produkter under det egna varumärket PETTER® till kontorsgrossister, detaljister,
promotions- och reklamföretag, försvar samt sjukvård. PLAST PETTER är ett ”stort småföretag” med
en unikt god sammanhållning bland alla anställda. Vi omsätter årligen drygt 30 mkr. och sysselsätter
omkring 27 duktiga medarbetare i Sverige samt ytterligare ett 10-tal i egen fabrik i Estland.
Om tjänsten
Som digitaltryckare ansvarar du för driften i vår printavdelning. Du kommer att ställa in och sköta vår
planprinter (OCE Arizona 350), vår rullprinter (Mimaki USV-160) samt vår digitala skärmaskin (Esko
Kongsberg XE10).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Att efter liggande planering ställa in och producera tryck och skär efter kundens krav
• Färgprofilering
Profil
•
•
•
•
•

Du har mycket god datorvana och är bekant med Corel draw
Du har ett öga för grafik och en känsla för detaljer för att bedöma kvalitet
Du är praktiskt lagd och kan utföra visst mekaniskt arbete och felsökning
Du har goda kunskaper i Svenska och Engelska
Du kan arbeta självständigt

Vad erbjuder vi?
Ett arbete i ett företag som har ett mycket gott branschrykte och en god stämning bland alla
anställda. Ett eget ansvar att genomföra dina arbetsuppgifter samt en möjlighet att utvecklas.
Ansökan:
Du ansöker till denna tjänst genom att skicka ditt personliga brev och CV via email till:
siles@plast-petter.se
Tid för ansökan: Snarast. Ansökningarna behandlas löpande.
Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Ytterligare information om tjänsten lämnas av Siles Prims, per e-post siles@plast-petter.se
eller per telefon 0506-48891.
Välkommen med din ansökan!
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