
Vi har travlt, derfor søger vi en ambitiøs og faglig dygtig printoperatør, til vores afdeling i Kolding.
Har du ret skarpt øje, sans for kvalitet og overholder deadlines, så er det lige dig, vi søger her hos  
Multimarketing A/S.

KOLDING 15.03.2023

JOB OPSLAG
PRINTOPERATØR

Har du, hvad der skal til?
Vi søger en udadvendt og kvalitesorienteret person 
med et godt humør, der formår at arbejde struktu-
reret og selvstændigt. Du er nysgerrig og kan opti-
mere  eksiterende processer i fvorbindelse med dine 
opgaver. 

Du er fleksibel og kan håndtere flere opgaver på en 
gang samtidigt med du kan bevare overblikket i pres-
sede situationer.

Du er teknisk dygtig og har tidligere haft print/tryk 
tæt på kroppen, dog ikke et krav. Du kommer til at ar-
bejde tæt på både produktion og marketingsteamet.

Stillingen er som udgangspunkt deltid, ca. 20 timer 
om ugen, eventuelt med mulighed for fuldtid i frem-
tiden.

Vi tilbyder 
et selvstændigt job i en spændende og dynamisk 
virksomhed, vi har et stort ambitionsniveau for frem-
tidig vækst. Du får muligheden for at påvirke din 
egen arbejdsdag og præge den fremadrettet. Vores 
hverdag er kendetegnet af et højt aktivitetsniveau og 
en uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra 
idé til handling. 

Løn efter kvalifikation og erfaring.

Lidt om Virksomheden
Multimarketing A/S er en grossist virksomhed med 
salg i Danmark, Tyskland og de nordiske lande. Vi 
har et stort varesortiment indenfor reklameartikler, 
konfekturevarer og kildevand med private label. 

Virksomheden har eksisteret i 16 år og beskæftiger 
ca. 30 medarbejdere i dag fordelt på 2 lokationer.

Få mere viden om vores virksomhed på 
www.multimarketing.dk

Interesseret
Send din ansøgning og cv senest den 31.03.22 
til kenneth@multimarketing.dk. 

Har du spørgsmål, som ikke er besvaret i stillings-
annoncen, kan du kontakte teamleder, Kenneth Bryhl  
tlf. 6913 7055 

Hvis du ikke har hørt fra os senest den 01.05.2023 så 
er stillingen besat til anden side.Vi indkalder løbende 
til samtale hvis du vækker vores interesse.
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Dine opgaver
• Sortering/Håndtering af ordre

• Print, die-cut og oprulning af labels 

• Print, skær og oprulning af folie

• Håndtering og bestilling af råvarer

• AdHoc opgaver for og i produktionen i travle perioder

Dine værktøjer
• Trojan T4 label print

• Trojan T2 label print

• OKI  Pro 1050

• Windows PC


