THINKING SOLUTIONS

Støbere / produktionsmedarbejdere
- til gummi og polyurethan

Vi har travlt og søger derfor flere produktionsmedarbejdere på daghold til vores støbeafdelinger
i både gummi og polyurethan produktionen.
For begge afdelinger skal du kunne lide at bruge hænderne og have flair for godt håndværk.
Med den rette indstilling, når man langt! I PUR afdelingen vil det være en fordel hvis du har en
håndværksmæssig baggrund som f.eks. plastmager.
Arbejdsopgaver:
•
•
•

Klargøring af forme
Støbning og efterbehandling af emner
Kvalitetskontrol af egne emner

Vi hører gerne fra dig, hvis du er:
•
•
•
•
•
•

Struktureret
Kvalitetsbevidst
Omstillingsparat
Løsningsorienteret (tænker i løsninger, ikke begrænsninger)
Stabil og robust
God til at bevare overblikket i en hverdag, der er præget af et højt tempo

For at sikre den gode kvalitet, skal du selvstændigt kunne læse en arbejdsinstruktion og
tegning.

THINKING SOLUTIONS

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

En arbejdsplads med gode ansættelses- og arbejdsvilkår
Et spændende og alsidigt job i en vækstorienteret
produktionsvirksomhed med stolte traditioner
Udfordrende og alsidige arbejdsopgaver
Grundig oplæring
Gode kolleger, der har et godt samarbejde
Støtte og opbakning i jobbet og til nye tiltag
Løn der modsvarer dine kvalifikationer og kompetencer

Lyder jobbet som noget for dig?
Så send din ansøgning og CV til job@danskgummi.dk
mærket ”Støber” så hurtigt som muligt.
Ønsker du flere oplysninger om stillingerne, bedes du
ringe til Annette (Gummi) på 7632 2238 eller Betina
(Polyurethan) på 7632 2243.

Dansk Gummi Industri A/S
Profilvej 18
6000 Kolding
Telefon: 7552 1699
E-mail: job@danskgummi.dk

Om Dansk Gummi Industri
Dansk Gummi Industri er en familieejet virksomhed med over 100 års
erfaring. Vi er leverandør af specialudviklede løsninger i industrielt
gummi og polyurethan, og udvikler
innovative formstøbte produkter for
kunder over hele verden.
Kompromisløs kvalitet og
individuelle løsninger
Hos Dansk Gummi Industri tager vi
vores produktkvalitet alvorligt og
leverer løsninger vi kan stå inde for.
Vi værdsætter lange kunderelationer,
gennemtænkte, individuelle løsninger og producerer vores produkter i
Danmark– under ordentlige forhold.
Fleksibilitet, viden og know-how

Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi er en fleksibel samarbejdspartner,
der arbejder løsningsorienteret og
tager ansvar for hele processen –
fra idé til færdigt produkt.
Vores lange historie giver os en unik
knowhow inden for gummi og polyurethan, og vi tager gerne del i udviklingsprocessen af nye produkter, så
kunden får den optimale løsning,
der passer præcis til behovet.
Arbejdsglæde og socialt ansvar
Kompetente, dygtige og glade
medarbejdere er hjørnestenen i
Dansk Gummi Industri. Derfor har
vi kontinuerligt fokus på arbejdsglæde, trivsel på arbejdspladsen
og medarbejdernes sundhed.
Bland andet tilbyder vi rygestopkursus og kommer rundt om emner
som søvnvaner, kost og meget andet.
Desuden har vi igennem en årrække
støttet Knæk Cancer samt Familier
med kræftramte børn.
Se mere på www.danskgummi.dk

