Bliv grafisk tekniker-elev hos Nonbye

Du har garanteret set noget vi har lavet;
Vi printer på fly, busser og biler, vægge, gulve og lofte.
Har du været i LEGO House eller på Moesgaard?
Det var os, og det kan du være med til.

Vi søger en elev som er:
- Ansvarsbevidst med et godt drive.
Du gør dit bedste og tænker selv - men spør’
bare om hjælp, det er derfor du er elev.
- Stabil med en god ordenssans.
Hos os går det stærkt, så tingene skal ikke ligge
og flyde, og du møder selvfølgelig til tiden.
- God til at samarbejde.
Vi er alle team Nonbye

Om uddannelsen:
Uddannelsen varer 3½ år
Du starter med 20 uger på Techcollege i Aalborg,
resten af tiden skifter Odu mellem at være i Odder
og i Aalborg.
Du lærer alle former for trykmetoder, grafisk
workflow og efterbehandling, kvalitets- og
produktionsstyring, farver og en masse om
de materialer man kan trykke på.

Læs mere om uddannelsen:
www.techcollege.dk
www.grafiske-uddannelser.dk

Hos os kommer du til at printe på alt fra fliser og træ
til stof og folier - næsten alt er muligt, og vi bruger
mange teknikker til at opnå imponerende resultater.
Vi var de første til at bruge pvc-frie og miljørigtige
farver og vi er førende i hele Europa med udviklingen
af miljørigtige og bæredygtige skilteløsninger.

Krav:
Du skal være klar på at bruge computere
og forskellige programmer.
Du skal have et normalt farvesyn og øje for detaljer.
Du skal være klar til at studere på Techcollege
i Aalborg halvdelen af din læretid.
Adgangskravene er 9. klasse eller tilsvarende
samt mindst 02 i dansk og matematik.

Om os:
Nonbye er Danmarks nok stærkeste virksomhed
inden for sin branche. Vi er anerkendt for kvalitet,
nytænkning, viden og ekspertice.
Vi har travlt, men der er altid plads til et grin,
mens alle arbejder sammen om at levere det,
vi har lovet vores kunder.
Se mere om os på www.nonbye.dk

Søg elevpladsen:
job@nonbye.dk
corporate identity

