Serviceorienteret møbelmontør søges
Vi søger en kvalitetsbevidst, struktureret og serviceminded møbelmontør med gode samarbejdsevner til
tiltrædelse snarest muligt. Dine hovedopgaver vil være levering og montering af kontor- og designmøbler
til erhverv og private.
Du vil blive en del af en virksomhed med hovedfokus på møbler på kontraktmarked såvel som detailmarked samt en Canon print & kopi afdeling. Vi har afdelinger i Taastrup, Dalby og Nykøbing F. Du vil til daglig
være tilknyttet vores lager- og logistikafdeling i Dalby.
Arbejdsopgaver:
•
Forberedelse og klargøring af møbelleverancer
•
Udpakning og montering af møbler hos kunden
•
Gennemgang og kvalitetskontrol med kunden
•
Samarbejde med vores dygtige konsulenter og logistikafdeling
Faglige kvalifikationer:
•
Du har ”hænderne skruet rigtigt på” - gerne med en håndværksmæssig baggrund
•
Du er kvalitetsbevidst
•
Du kan håndtere kunder på en god og professionel måde
•
Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer
•
Du arbejder struktureret
•
Du er serviceminded og fleksibel
•
Du er robust og ikke bange for at tage fat
•
Du kan både arbejde i et team og udføre opgaver på egen hånd
•
Du har gyldigt kørekort (B)
Vi lægger desuden stor vægt på, at du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer og med vores
kunder og det er vigtigt, at du trives i et meget travlt og til tider hektisk miljø.
Vi tilbyder:
•
God fast løn, pensions- og helbredsordning
•
En god arbejdsplads med gode arbejdsforhold
•
Mange gode kollegaer i et uformelt miljø
•
Gode og attraktive personaleordninger
•
Snarlig tiltrædelse
Ansøgning:
Skulle ovenstående have vakt din interesse, så ring til vores logistikchef Nils Rude på 4138 3693 eller send
en mail på job@zolutions.dk. Du kan læse mere om os på www.zolutions.dk og www.artogdesign.dk.

ZOLUTIONS
INDRETNING PRINT/KOPI DESIGNMØBLER


Taastrup: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup



ART & DESIGN
DESIGNMØBLER BELYSNING ACCESSORIES


Haslev: Heeringvej 25, Dalby, 4690 Haslev



Nyk. F.: Herningvej 36, 4800 Nyk. F.

