STILLINGSANNONCE:

Er du klar til at blive vores nye bæredygtige

BOGBINDER /ASSISTENT
KLS PurePrint har de seneste år oplevet en stor tilgang af nye kunder som ønsker bæredygtige emballager
og tryksager. Vi har derfor brug for flere medarbejdere, som vil med på rejsen.
Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med mange typer opgaver, hvorfor der er behov for en bred
viden indenfor grafisk færdiggørelse. Du vil få en spændende og alsidig arbejdsdag, hvor du vil være en
del af et team med høj faglighed og sammenhold.
Vi tilbyder:

•
•
•
•
•
•
•

Et spændende job i en virksomhed, der er i stærk grøn vækst
Løn efter kvalifikationer, pensionsordning iht. grafisk overenskomst og sundhedsforsikring
Fuldtidsstilling på 37 timer for daghold / 35,5 time (aftenhold)
Mulighed for efteruddannelse på andre maskiner
Mulighed for efteruddannelse til GMP-produktion til medicinalindustrien
Mulighed for efteruddannelse til fødevarekontaktmateriale til fødevareindustrien
Arbejdssted: Avedøre Holme i Hvidovre

Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer:

•
•
•
•

Du har erfaring med betjening af falsemaskine, skæremaskine eller samlehæfter
Du har ordenssans og er kvalitetsminded
Godt humør og teamplayer
Du er en mødestabil medarbejder

Ring til produktionschef Brian Friis på mobil 2112 3735 eller send dit cv på Brian’s email: bf@kls.dk.

“

Hos KLS har jeg gode kollegaer som har været her i mange år. Det har været en spændende
rejse med klimadagsordnen. Arbejdsopgaverne er alsidige og hvis man vil kan man blive
undervist i alle vores bogbinderimaskiner, og der er mulighed for indflydelse på egne arbejds
opgaver. Ledelsens døre er altid åbne for en snak. Vi har en god sundhedssikring og i bogbind
sørger vi for jævnligt at hygge os med morgenmad og fælles frokost. Når der ikke er Corona,
bliver der afholdt flere sociale arrangementer årligt.
Jesper Dolleris, Bogbinder hos KLS PurePrint

KLS PurePrint er et af Danmarks største trykkerier, og vores vision er at være Verdens grønneste trykkeri. Vi producerer
ryksager og emballage der er biologisk nedbrydelige og virksomheden er certificeret efter nogle af verdens mest
ambitiøse miljøstandarder, herunder bl.a. en Cradle to Cradle certificering på sølvniveau. Vi holder til på Avedøre Holme
i Hvidovre og har en afdeling i Århus.
Vores kunder tæller en række af de mest toneangivende virksomheder og organisationer indenfor bæredygtighed.
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