Medarbejder til produktion
Har du en maskinteknisk baggrund eller god teknisk forståelse, og er du klar på at
indgå i vores gulvproduktion på dagshold/aftenhold? Vi søger en kvalitetsbevidst
maskinsnedker, maskinoperatør eller tilsvaren-de til vores fabrik i Jels.
Du bliver en del af en mere end 120 år gammel virksomhed, som er i stor udvikling.
Organisationen er præget af en stærk teamånd, hvor gensidig respekt og ikke
mindst lysten og viljen til at lykkes er til stede.

Faglige kvaliﬁkationer
• Du må meget gerne være maskinsnedker eller maskinoperatør, og have et
indgående kendskab til maskiner. Det vigtigste er, at du har maskinerfaring og
teknisk forståelse samt lyst til at arbejde med teknik.
• Du er en faglig dygtig håndværker og af natur er du kvalitetsbevidst og kan arbejde
selvstændigt.
• Du er ansvarsbevidst, en god problemløser og en teamplayer.

Vi tilbyder
• Du kommer til at indgå i et team, hvor der lægges stor vægt på
kvalitetsforståelse, minimering af spild og optimal udnyttelse af råtræet.
• Alsidige arbejdsopgaver.
• Beskæftigelse i en dynamisk virksomhed med mange dygtige kollegaer.
• Et fællesskab med fokus på at ’vi’ lykkes.

Generelt
• Dagshold: Arbejdstiden er fra mandag-torsdag 6.00-14.30
Fredag 6.00-11.15
• Aftenhold: Arbejdstiden er fra mandag-torsdag 14.15-23.15.
Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte teamleder
Patrick Knudsen på telefonnummer 2550 5938 eller teamleder David Hedegaard på
telefonnr. 2888 6441 på alle hverdage mellem kl. 8:00 og 15:00.
Send ansøgning og CV til pav@dinesen.com eller dah@dinesen.com. Jobinterviews
og ansættelser foregå løbende.
Dinesen Gulve er en familieejet virksomhed med mere end 120 års erfaring med
løsninger i træ. I vores produktion i Sønderjylland modtager vi træsorterne Douglas,
Eg, Ask og Fyr fra tyske og franske skove. Produktionen råder over 15.000 kvm, ny
teknologi og specialmaskiner som fremstiller ekstraordinære trægulve til hele verden.
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