Expanite søger en frisk og omhyggelig hjælp til vores produktion i
Hillerød.
Vi er en ung virksomhed, der er udsprunget af DTU og vi oplever en rivende efterspørgsel på vores
service. Derfor leder vi efter en frisk, omhyggelig og struktureret mand/kvinde til at hjælpe os i
Hillerød – din alder er ikke afgørende – det vigtigste er, at du er fleksibel og klar til at påtage dig lidt
forskellige opgaver.
Om jobbet:
Opgaverne er nemme at gå til, når du lige har fået lidt træning. Vi er rimelig fleksible mht. hvornår
opgaverne løses – det vigtigste er, at du kan komme 3-5 dage om ugen og gerne om
eftermiddagen. Opgaverne, som du bl.a. skal være med til løse og som også er en væsentlig del af
vores kundeservice, er:
•
•
•
•

Håndtering og registrering af vores kundeordre
Inspektion og registrering af færdigbehandlede kundeordre
Pakning og forsendelse af overfladebehandlede rustfrie ståldele
Deltidsarbejde – til at starte med

Vi vil naturligvis give dig grundig oplæring i opgaveløsningen og vi kan på sigt også tilbyde flere
udviklingsmuligheder.
Om dig
•
•
•

Det er vigtigt at du tør tage selvstændigt ansvar for løsning af dine opgaver
Vi forventer naturligvis, at du er pligtopfyldende, omhyggelig og ”open minded”
Du har lyst til at være en del af en flittigt arbejdende team

Du kan være en ung studerende, ”det grå guld” eller midt i mellem, der gerne vil bruge nogle timer
hver eftermiddag – eller tidlig morgen til at supplere økonomien. Du kan være på udkig efter et
mere permanent deltidsjob, der kan blive til et fuldtidsjob på sigt – eller du er blot på udsigt efter et
fleksibelt job i en ung virksomhed, der ligger i Hillerød. Indgangen til dette job er mange– så lad os
høre fra dig.
Om os
Expanite leverer ”state-of-the-art” overfladebehandling af rustfrit stål og andre legeringer. Vores
kunder er fra hele verden og vores hovedkontor ligger i Hillerød og vi har servicecentre i USA og
Tyskland.
Ansøg
Giv os et ring på +45 27903412, send en ansøgning til cw@expanite.com – eller kom forbi med dit
CV på vores adresse i Hillerød, Industrivænget 34 – hvis du er klar til at være med i et lille team,
der har travlt på den gode måde. Vi har jobbet, hvis du har lysten!
Claus Woldbye, Global COO

