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 våra kunder återfinns några av Sveriges mest
spännande företag och varumärken. Idag är vi 10 stolta medarbetare 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. Läs mer om oss på www.ackert.se.
Vi söker nu prepress/printeroperatör
Du kommer att arbeta med att, från färdiga original, producera bilder och illustrationer till
olika typer av visuellt kommunikationsmaterial.
Till arbetsuppgifterna kommer även att höra visst prepressarbete och enklare
originaljusteringar varför du måste ha känsla för färg och form.
• Du deltar vid förberedelser och prepress, där du ser till att originalfiler förbereds för
produktionen.
• Du jobbar aktivt i den dagliga produktionen och hanterar våra printrar, laminatorer och
skärbord.
• Du deltar i den dagliga skötseln av våra printrar och laminatorer.
• Till arbetsuppgifterna hör även efterarbete och monteringar.
Då vi arbetar nära kunder och kollegor är god samarbets- och kommunikationsförmåga en
nödvändighet.
Vi söker dig som är:
• Snabb och noggrann med stort ordningsinne.
• Har förmågan att simultant följa och kontrollera ett flertal jobb.
• Har vilja att hugga i, och inte räds att själv ladda rullar och skivmaterial i våra printrar.
• Händig och praktiskt lagd.
• Van att arbeta under tidspress, och förstår vikten av att hålla leveranstider.
• Utåtriktad med gott humör.
För att jobba hos oss måste du ha:
Datakunskaper Mac och PC.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Hög arbetsmoral.
Gott ordningssinne.
Meriterande är:

Erfarenhet av digital storformatsproduktion.
Kunskap om 4-färgsteknik.
Erfarenhet av ONYX eller annan RIP-programvara.
Erfarenhet av Zünd eller Kongsberg skärbord.
Körkort (B).
Välkommen med din ansökan!
Omfattning: Heltid/Tillsvidare med 6 månaders provanställning Tillträde: Efter
överenskommelse Arbetstid : Heltid 8-17 Lön: Fast
Ansökan: Skicka in din ansökan med cv till jobb@ackert.se. och ange
”prepress/printeroperatör” 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 tel
031-7970203, epost martin.ackert@ackert.se. eller Claes Larson tel 031-7970201, epost
claes.larson@ackert.se.

