En virksomhed i positiv udvikling

- kvalitet betaler sig

VI SØGER...
PRODUKTIONSMEDARBEJDERE:
STM er en moderne produktionsvirksomhed, der producerer vinduer og døre i høj kvalitet. Vi har en stigende
ordretilgang, og søger derfor produktionsmedarbejdere,
der for de rettes vedkommende kan de blive en del af
vores faste produktionsteam.
n Vi forventer, at du er stabil, fleksibel, effektiv, har
sans for høj kvalitet og gerne med et positivt sind.
n Erfaring fra produktionsvirksomhed vil være fordel
men ingen betingelse.
n Vi søger medarbejdere til vores daghold, men der
kan forekomme aftenarbejde.
Hvis ovennævnte har din interesse, ser vi frem til at
modtage en kortfattet ansøgning og dit CV på
hr@stmvinduer.dk - for spørgsmål er du velkommen til
at kontakte fabrikschef Henrik Eriksen på 40 33 16 09

LAGERMEDARBEJDER:
n Vi forventer, at du er stabil, fleksibel, effektiv, har
sans for høj kvalitet og gerne med et positivt sind.
n Erfaring med lagerarbejde, pluk og pak samt gerne
flair for IT – herunder scanning af varer.
n Truckcertifikat er et krav for at kunne varetage jobbet.
n Arbejdstid er primært 07.00 – 15.00, men overarbejde kan forekomme
Hvis ovennævnte har din interesse, ser vi frem til
at modtage en kortfattet ansøgning og dit CV på
jmp@stmvinduer.dk - for spørgsmål er du
velkommen til at kontakte distributionschef
Johnny Mølgaard Povlsen på 29 65 54 38

Vores vision i STM Vinduer
A/S er ”Perfekt Samspil”.
Dette afspejler sig såvel
internt i organisationen i
den positive måde vi samarbejder på, samt eksternt
i samarbejdet med vores
kunder og underleverandører.
Hos STM Vinduer A/S
sætter vi en ære i at levere
kvalitetsprodukter til tiden,
og vi klarer en til tider travl
hverdag med et godt humør
– hvilket vi også forventer
af dig.

Løn og ansættelses
vilkår forhandles
individuelt efter
kvalifikationer
Samtaler afholdes
løbende.
Stillingerne er til
besættelse snarest
muligt.

STM VINDUER A/S BLANDT DE FØRENDE PRODUCENTER AF VINDUER OG – DØRE I TRÆ/ALU OG FYRRETRÆ I DANMARK.
STM RÅDER OVER ET 17.000 M 2 STORT PRODUKTIONSAREAL, HVOR PRODUKTIONEN SKER EFTER MODERNE PRODUKTIONSMETODER OG PÅ HØJTEKNOLOGISKE BEARBEJDNINGSMASKINER. VIRKSOMHEDEN ER EJET AF NORDANGRUPPEN,
DER ER EN AF SKANDINAVIENS STØRSTE VINDUESKONCERNER MED OVER 2.000 MEDARBEJDERE.
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