PRODUKTIONSMEDARBEJDER
Rom Gummi A/S har travlt og har brug for endnu et par hænder i produktion. Derfor søger vi en frisk, positiv,
initiativrig og ansvarsbevidst produktionsmedarbejder.
Den rette kandidat til jobbet er mødestabil, holder af fysisk arbejde, er samarbejdsvillig og er en teamplayer. Dine
hænder er skruet godt på, og du har samtidig øje for kvalitet. Du er meget fleksibel og skal være forberedt på, at
montøropgaver udenfor vores produktion kan forekomme.
RG Rom Gummi A/S kan tilbyde en alsidig og spændende hverdag i en virksomhed, der er i konstant udvikling.
Vi har en arbejdsplads, hvor den gode kollega og omgangstone prioriteres højt, og hvor vi hjælper hinanden når der
er brug for det.
RG Rom Gummi A/S er en dansk producerende gummileverandør beliggende i Vestjylland. Vi arbejder i dag med
stort set alt indenfor teknisk gummi, skum og plast, og har i mere end 30 år leveret branchens (måske) bedste
gummiprodukter til alverdens brancher over hele kloden.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er loyal og arbejdsom
Du er mødestabil med et stort engagement for jobbet
Du er seriøs og omhyggelig med dine opgaver
Du er klar til en til tider travl, udfordrende og skiftende hverdag
Du er samarbejdsvillig og en teamplayer
Du er forberedt på, at montøropgaver udenfor vores produktion kan forekomme
Du er god til at bevare roen i travle perioder
Du er klar på skiftende arbejdstider, f.eks. weekendarbejde
Dine hænder er skruet rigtigt på og du har øje for kvalitet

Stillingen er på 37 timer/ugen på adressen Jupitervej 26-30, 7620 Lemvig.
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Mads Holm Mikkelsen på mail: mads@romgummi.dk
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning hurtigst muligt, da vi afholder samtaler løbende.
Send din ansøgning til: info@romgummi.dk

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfrist: 27. juni 2022 – vi indkalder til samtaler løbende
Opstart: Hurtigst muligt

