
Jobbar du kanske idag med montering av bildekor, folie, solfilm? 
Då tror vi du kan passa oss utmärkt!

Du är kanske intresserad av att byta till Eventbranschen?

GRAFISK MONTÖR
EFTERBEHANDLARE

JUST NU SÖKER VI...

SÄND ANSÖKAN TILL: JOBB@WORKMAN.SE



Att du har 
en positiv 
inställning och är 
ansvarstagande

OM DU INTE REDAN HAR ERFARENHET OCH KOMPETENS INOM OMRÅDET SÅ UTBILDAR 
WORKMAN EVENT MER ÄN GÄRNA DIG TILL GRAFISK MONTÖR/EFTERBEHANDLARE. 

MEN DU MÅSTE VARA HÄNDIG OCH HAR RÄTT INSTÄLLNING & FÖRUTSÄTTNINGAR. 

FÖR ATT MATCHA TJÄNSTEN & PASSA IN I VÅRT TEAM BEHÖVS 

Är du datakunnig, 
händig och har lätt 
för att lära dig nya 
program och nya 
arbetsmoment.

Du är inte 
höjdrädd, då 
montering kan 
ske på 2-3 meters 
höjd.

Att du är vid 
god hälsa och 
stark då det 
förekommer tyngre 
arbetsmoment.

Du måste kunna svenska i tal och skrift, då det krävs för att kunna montera texter.  
Ha möjlighet att jobba sena kvällar, nätter och helger då det förekommer ibland.

Tycker du dessutom det är inspirerande och utmanande att vara delaktig  i vår expansiva 
fortsatta utveckling och framgång, då kanske detta är något för dig?

Tjänsten som Grafisk Montör består i montering och efterbehandling av skyltar, folie, vepor,  
banderoller och andra i branschen förekommande exponeringsartiklar. 

• Montering på olika typer av material, montering på diskar och väggar på mässor/utställningar.
• Förbereda printrar med rätt media för köade (digitalt klara) original.
• Ladda printrar med rätt media för originalet t.ex träskivor, papp/-metall, Akryl (plexi) etc. 
• Inpackning av media till interna beställningar som ska levereras till kunder och projekt externt. 
• Efterbehandling av printat media.
• Daglig drift och underhåll av maskiner och printrar. 

Viss montering sker i andra platser i Stockholm men absolut största delen sker i våra egna lokaler i 
Kista och på Kistamässans mässor.

Tjänsten är en heltidstjänst, arbetsplats Strömögatan 5, KISTA. 
Vi tillämpar provtjänstgöring, sex månader.

Vi tar endast emot ansökningar via e-post till jobb@workman.se  
Märk med: Grafisk Montör i ämnesfältet. 

Det behöver inte vara en avancerad ansökan. 
 Sänd in en enkel ansökan och berätta om dig  själv - så kanske just du kommer på intervju!

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

OM DIG...

ARBETSUPPGIFTER

ÖVRIGT


