Medarbejder til Hjelholts Uldspinderi.
Efter sommerferien mangler vi en ny medarbejder i karte og spindeafdelingen på uldspinderiet.
Da vores dygtige spinderimedarbejder, Maria skal ud at rejse, søger vi en afløser til en fast fuldtidsstilling i spinderiet.
Arbejdet består primært i at betjene vore gamle spinderimaskiner, så vi kan vedblive med at levere flotte og unikke
uldgarner til alle vore glade strikke kunder.
Arbejdet er en mærkelig blanding imellem en produktion, hvor man skal have et ret godt overblik og være lidt hurtig
på fingrene, men også en produktion, hvor man skal tænke sig rigtig godt om, idet vi arbejder med rigtig mange
forskellige uldtyper og garner, så der er hele tiden nye ting at forholde sig til.
Vi har gennemgående ret godt styr på vore forskellige garnproduktioner, men roder ind imellem en lille smule i
spinderiet, så vi har i den grad brug for en medarbejder, som har lyst og mod på at tage ansvar for at hjælpe os med
at holde lidt styr på tingene.
Hvad skal man kunne? Ikke så meget, og en hel masse. Du behøver ingen spinderierfaring, men du skal have lyst til
og evnen til at lære en masse nyt. Du skal være mødestabil, frisk og i nogenlunde fysisk form. En forholdsvis hurtig og
gerne lidt krøllet hjerne er absolut en fordel, ja næsten en betingelse... Om du er 18 eller 48, mand eller kvinde er
ikke afgørende.
Vi tænker måske egentlig en lokal stabil medarbejder vi kan have i mange år, men måske er det også den unge
praktiske student, som vil have et eller to år på arbejdsmarkedet for at prøve noget helt andet.
Hvad kan vi tilbyde? Vi kan tilbyde et ret stabilt ansættelsesforhold, med gennemgående faste arbejdstider – vores
produktion har igennem en del år kørt meget konstant med fuld beskæftigelse i spinderiet året rundt. Lønniveauet
er som udgangspunkt som for en ufaglært indenfor industriens overenskomster.
Vi kan også tilbyde 8-9 rigtig gode og forholdsvis forskellige kollegaer. Vi er både sunde og usunde. De fleste af os
drikker alkohol (ikke i arbejdstiden) men ingen er rygere. Økologisk firmafrugt fra Årstiderne og kageordning hver
fredag.
Vores nye medarbejder må meget gerne kunne begynde lige efter vores sommerferie. Vi starter op mandag den 3/8.
Vi har heldigvis temmelig travlt i virksomheden, så desværre kan vi ikke fremvise spinderiet for alle som ansøger.
Men har man lyst og interesse, så vil vi forsøge at finde tid til at se så mange som muligt. Vi er dog nødt til at sikre os
en vis relevans, - så en kort skriftlig ansøgning til mail@hjelholt.dk, Vi håber at kunne få stillingen besat relativ
hurtigt så direktøren kan få lidt sommerferie,- så hvis et uldspinderjob måske kunne have interesse, så tøv ikke med
at skrive til os….
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