LÆNGEREVARENDE VIKARIATER TIL DAGHOLD I
MONTAGEAFDELING VED VELUX I THYREGOD
Har du sabbatår, og har du hænderne skruet godt på? Så er det dig, vi søger for vores gode samarbejdspartner
Thyregod Bygningsindustri (en del af Velux gruppen). Du vil indgå i deres montageafdeling på daghold i et
længerevarende vikariat.
Hos Thyregod Bygningsindustri A/S vil du blive en del af Velux Gruppens kompetencecenter for polyrethan ovenlysvinduer. Du vil få 150 nye
kolleger fordelt på fabrikken, og i denne stilling vil du indgå i et tætknyttet team i montageafdelingen på daghold.
Hos Velux sætter de en stor ære i at tage imod nye medarbejdere, så man hurtigt falder til i teamet. Derudover er der stor fokus på faglig og
personlig udvikling.

Der er travlt hos Thyregod Bygningsindustri, og derfor søger de flere medarbejdere til længerevarende vikariater i deres montageafdeling på daghold.
Så har du sabbatår, eller kan du som minimum arbejde resten af 2021 (måske længere), så er det dig vi søger.
Pga. øget efterspørgsel, vil der blive oprettet et 4-dages aftenhold fra uge 15, så hvis du kan arbejde fast aften i en periode er det en fordel, og hvis du
bare kan arbejde aften nogle uger er det også ok. OBS: Det er ikke et krav, at du kan arbejde på aftenhold, så hvis du kun kan arbejde på normalt
daghold, er det også ok.

Arbejdsopgaver:
Montagearbejde på forskellige arbejdsstationer, hvor man rokerer rundt efter en oplæringsperiode (Du skal være indstillet på ensartede og
rutineprægede arbejdsopgaver, da det er samlebåndsproduktion)
Kvalitetskontrol af emner
Håndtering/palletering af emner
Forefaldende arbejde

Faglige kompetencer:
Du har måske praktisk erfaring fra en produktionsvirksomhed (Det er ikke et krav, bare du har den rigtige indstilling)
Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
Du er ansvarsbevidst og pålidelig

Personlige egenskaber:
Du taler og forstår dansk
Du har egen bil, da offentlig transport passer dårligt ift. arbejdstiderne
Du er robust og klar til nye, krævende udfordringer
Du er omgængelig og imødekommende
Du er nysgerrig, engageret og fleksibel
Du er stabil og møder til tiden
Du kan fremvise straffeattest

Arbejdstider:
Stillingen er på fast daghold. Dog vil der blive oprettet et aftenhold fra uge 15, så hvis du kan arbejde en periode på aftenhold, er det kun et plus,
men ikke et krav. Bemærk at arbejdstiderne varierer ift. bestemte tidspunkter på året (ring hvis du har spørgsmål til det).
BEMÆRK - ALLE henvendelser angående stillingen skal gå igennem JKS. Har du spørgsmål, bedes du kontakte Mads Nielsen, JKS Vejle på tlf.:
76 65 57 53.
Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår, og der er opstart hurtigst muligt for den rette.

Ansøgning:
Udfyld ansøgningsformularen og vedhæft ansøgning, billede og CV hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende, og stillingerne besættes, når
de rette kandidater er fundet.
Bemærk: Grundet persondataforordninger modtager vi ikke ansøgninger pr. mail, så brug "Søg stillingen" funktionen nedenfor.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?< / b>
Opret dit cv på jks.dk / cv< / a>. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er nemt, gratis
og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb. (http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)

Information om jobbet

Arbejdssted:
Thyregod
Oprettet:
08.03.21
Udløber:
30.05.21
Branche:
Produktion/ufaglært
Jobtype:
Vikariat
Jobkategori:
Industriel produktion

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Kontaktoplysninger
Kontaktperson
(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)
Vejle
Boeskærvej 11A
7100 Vejle
Tlf: +45 75 84 08 80

(http: / / www.jks.dk / cv)
(http: / / www.jks.dk / cv)vejle@jks.dk
(mailto:vejle@jks.dk)
Mads Nielsen
Kunde- og personalekonsulent
T: +45 76 65 57 53
M: +45 61 63 07 81
msn@jks.dk (mailto:msn@jks.dk)

Hovedkontor JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing T: +45 70 150 750 (https://www.linkedin.com/company/75613)

