Vi söker branschens bästa Ateljémedarbetare!

Ackert Reklam är ett specialföretag för produktion av reklam och exponeringsmaterial. Vi
jobbar framgångsrikt med att hjälpa våra kunder stärka sin identitet och bygga varumärken
genom visuell kommunikation. Bland kunderna återfinns några av Sveriges mest spännande
företag och varumärken. Vi är idag 10 anställda som jobbar med den senaste tekniken inom
digital printning och datorstyrt efterarbete. Vi håller till i ljusa fräscha lokaler i Åbro
Industriområde, Mölndal. Vår filosofi har, sedan starten 1982, varit att alltid lösa våra
kunders behov av högklassig visuell kommunikation på ett så kostnadseffektivt sätt som
möjligt. Vill du veta mer om oss gå in på www.ackert.se

Vi söker nu en medarbetare till vår dekorproduktion.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att, från färdiga original, producera texter och logotyper i
självhäftande folie till olika applikationer såsom bil- & båtdekor, skyltar mm. Till
arbetsuppgifterna kommer även att höra vissa enklare originaljusteringar varför du måste
ha känsla för färg och form och ha kännedom om de vanligaste designprogramvarorna. I
övrigt kommer dina arbetsuppgifter innebära att du får arbeta med allmänt förekommande
uppgifter i vår produktion såsom:
Tillskärning av texter och logotyper i självhäftande folie – Rensning av dekaler
Montage av bilder och affischer
Packning av försändelser
Posthantering
Montering av självhäftande dekor på bilar, båtar, skyltar mm.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete och har kunskap om hur arbetsflödet
från original till färdig utskrift fungerar. Arbetet kräver att du har datakunskaper samt
kännedom om grafiska programvaror ex. Illustrator, Photoshop, InDesign. Det är
meriterande om du har erfarenhet eller kunskaper om, Zünd-, Kongsberg- eller Summa-

skärbord. B-körkort är inget krav men önskvärt.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper samt goda referenser
från ditt yrkesliv. Då vi arbetar nära kunder och kollegor är god samarbets- och
kommunikationsförmåga en nödvändighet. Samtidigt är det av vikt att du gillar att arbeta
självständigt och ta egna initiativ.
För att lyckas i detta arbete måste du tycka om att jobba mot deadlines och ha förmågan att
arbeta under tidspress. Du är noggrann och har ett gott humör.
Välkommen med din ansökan!
Omfattning: Heltid/Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Fast
Placeringsort: Mölndal
Ansökan: Skicka in din ansökan med cv till jobb@ackert.se och ange ”Ateljémedarbetare”
i ämnesraden. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer
sker löpande. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Ackert
eller Claes Larson.

