The best way to predict the future is to invent it!

Studiemedhjælpere med teknisk fundament søges
Hos SCITEQ er vi i færd med at øge fleksibiliteten i vores produktion/montage og har derfor brug for fleksibel
arbejdskraft til en række varierende opgaver indenfor maskinmontage.
Virksomhedsprofil
SCITEQ fremstiller maskiner til test og typegodkendlese af produkter indenfor plastindustrien, herunder trykprøvning,
fleksibilitet og termiske test af plastrør i alle typer. Vi handler med hele verden og agerer derfor i et meget dynamisk
marked og har derfor brug for hjælp i perioder, med stor produktionsmæssig belastning.
Din profil
Vi søger folk med faglig baggrund inden for de ”sorte” håndværkerfag, samt elektrikere og folk med interesse og
kendskab til produktion, montage mv. Det er vigtigt at du er loyal, fleksibel og har overskud til at arbejde 10-15
t/måned ved siden af studiet.
Vi tilbyder
Varierende opgaver med mulighed for arbejdstid, overvejende efter eget ønske . Helt konkret kan arbejdstiden
tilpasses individuelle ønsker, således at det er muligt at få jobbet til at fungere ved siden af studiet. Da varierende
arbejdsmængde for virksomheden er en realitet kan vi ikke love et fast antal timer om måneden, men vil forsøge at
tilpasse arbejdstyrken således man har mulighed for indtjening hver måned. Dog skal man forvente, at denne vil være
varierende. SCITEQ har forståelse for, at studiet skal og bør være i centrum og vil således aggere herefter. Der vil
ydermere være mulighed for ekstra timer i ferieperioder, som vikar for det faste personale.
Tiltrædelse
Vi står akut og mangler 2-4 medhjælpere alt efter arbejdskapacitet. Tiltrædelse snarest muligt.
Kontakt
Lyder ovenstående som noget for dig bedes du kontake os via nedenstående kontaktoplsynigner med henblik på en
kort samtale. Send gerne CV samt en kort beskrivelse af dig selv. Det er ikke nødvendigt at udforme en konkret
ansøgning til jobbet, blot lidt info om én selv. Ansøgningsfrist hurtigst muligt men senest d.14/1-2017
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