Bliv procesoperatør-elev
i skilteproduktionen hos Nonbye

Du har garanteret set noget vi har lavet;
Vi laver skilte til alle. Netto, Stark, Meny, Lego eller
moesgaard. Vi laver også meget andet spændende,
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.

Hos os kommer du til at laser- og vandskære i alle
mulige materialer. Du bukker, banker, limer, skiller og
samler vidt forskellige skilteløsninger, og det er ofte
dine ideer til en løsning, der bærer opgaven hjem.
Nonbye er førende i hele Europa med udviklingen af
miljørigtige og bæredygtige skilteløsninger og du er
ofte med på råd når design bliver til virkelighed.

- God til at samarbejde - Vi er alle team Nonbye.

Krav:
Du skal være klar på at bruge computere
og forskellige it-styrede maskiner.
Du er praktisk anlagt og god til at bruge
hovedet og dine hænder.
Du skal være klar på at udføre rutinearbejde.
Du skal være klar til at studere i Holstbro eller
Fredericia noget af din læretid.

Om uddannelsen:
Uddannelsen varer 2½ år
Du skifter mellem at være i Odder og på skole.
Du lærer om produktionsudstyr, kvalitetskontrol,
sikkerhed, fremstilling af store og små skilte,
klæbemidler, folier og meget mere.
Er du over 25 år og har erfaring med ovenstående
kan du gennemføre uddannelsen hurtigere.

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

- Stabil med en god ordenssans.
Hos os går det stærkt, så tingene skal ikke ligge
og flyde, og du møder selvfølgelig til tiden.

Læs mere om uddannelsen:
https://elevplads.dk/erhvervsuddannelser/
produktion/procesoperatoer/

Søg elevpladsen:
job@nonbye.dk
corporate identity

