PRODUKTIONSPERSONAL SKYLTTILLVERKNING - SÖLVESBORG
med inriktning på printflöde och originalarbete
ARBETSUPPGIFTER
I första hand har du ansvar för produktionsflödet i printhallen, som för närvarande huserar en
planprinter och två rullskrivare. Samtliga opereras med hjälp av Onyx Productionhouse 11.
Du ingår i ett produktionsteam som tillsammans ser till att våra kunders beställningar färdigställs för
leverans på utsatt leveransdatum och du tar gemensamt ansvar med dina kollegor. I de fall kunders
original behöver redigeras eller helt nya original skapas blir det huvudsakligen din uppgift.
Utöver detta ingår du i den totala produktionsprocessen vilket innebär att även andra
”skyltproducerande” arbetsuppgifter blir vardag i tjänsten.
KVALIFIKATIONER
Vi söker en teknisk person med förmågan och lusten att hitta lösningar på de problem du ställs inför,
samt viljan att ”hugga i” där det behövs.
Erfarenhet av Onyx Productionhouse 11 eller liknande RIP programvara samt tillhörande printprocess,
är meriterande om inte nödvändigt. Du använder med vana program så som exempelvis Illustrator,
Photoshop och Acrobate Professional och har lätt för att sätta dig in i nya program och dess
funktioner. Du är troligen även van att hantera olika typer av print- och skärfolier och inte
främmande för att applicera dessa på olika typer av underlag.
Du är en social person som ser arbetsdagen som en del av livet och därför väljer att ha kul
tillsammans med dina kollegor kombinerat med seriositet i arbetet.
OM 4SIGN
4Sign Sölvesborg är ett skyltproducerande företag med tillverkning i egen fabrik belägen i Kylinge
som ligger mellan Karlshamn och Sölvesborg. Verksamheten grundades 1967 och har idag en bra
position på marknaden.
4Signkedjan består av 18 företag med geografisk spridning i Sverige och Norge. Totalt är ca 150
personer engagerade i de olika 4Signföretagen.
Se mer på www.4Sign.se
KONTAKT
4Sign, Bjärarydsvägen 874, 294 93 Sölvesborg.
Jens Albinsson, 0456-187 32, jens.albinsson@4Sign.se
Ansökan mottages via mejl eller post. Tjänsten avses tillsättas hösten 2014.

