Medarbetare till Fotolabb
Viron Media söker ett antal medarbetare till produktionen höstsäsongen 2018.
Din arbetsplats
Viron Media-gruppen är en större svensk e-handelskoncern med flera välkända och rikstäckande varumärken
inom framförallt media och skolområdet.Vi är en av Sveriges största producenter av skolfotomaterial och vår
högsäsong närmar sig med produktion och leverans av produkter till våra kunder.Vi är just nu inne i en mycket
expansiv och rolig tillväxtfas med flera nya produktområden och tjänster på väg ut på marknaden. En del av vår
verksamhet är fortfarande lika bra som det alltid varit men väldigt mycket är nytt, spännande och utmanande
och vi söker dig som vill se det nya Viron Media och växa tillsammans med oss.
Vi söker nu medarbetare/visstidsanställda till vår höstsäsong som startar i augusti/september och slutar i oktober/november med möjlighet till förlängning beroende på vilka arbetsuppgifter som gäller.
Din roll
Som medarbetare till vårt labb kommer du att jobba mycket i Photoshop med hantering och bearbetning av
bildfiler.
Din kompetens
Du har god datorvana, är noggrann, har gott ordningssinne, kan jobba koncentrerat och effektivt även när det
är högt tempo. Arbete sker såväl i grupp som självständigt. Goda kunskaper om bildhantering och erfarenhet av
arbete i Photoshop är ett krav. Du ska naturligtvis ha ett gott färgseende.
Har du erfarenhet av liknande arbete är det meriterande.
Välkommen med din ansökan via mail till: jobbansokan@viron.se. mats.abramsson@viron.se
Märk mailet med ”Medarbetare till Fotolabb”.
Har du några frågor kontakta:
Mats Abramsson tel 0703 385009.
Läs mer om oss på www.viron.se
Arbetstid/Varaktighet
Visstidsanställning 2 – 4 månader
Heltid
Treskift och tvåskift, dagtid kan förekomma
Tillträde i augusti.
Lön
Fast lön. Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen.
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-04-15
Kontaktpersoner
Mats Abramsson tel 0703 385009
Facklig kontaktperson
Lena Johansson (Ordf fackklubben Unionen) tel 070 6882767
Arbetsgivare
Viron Media AB
Halda Utvecklingscentrum, Svängsta
Tel 0454-572450
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