
VI SØGER EN KOLLEGA MED HÆNDERNE SKRUET RIGTIGT PÅ - OG HJERTET DET RIGTIGE STED

Hvem er vi?
Superwerk er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor hovedformålet er at hjælpe unge i job. Vi har 
et godt samarbejde med Odense Kommune i fht. gennemførelse af jobudviklingsforløb og afklaringsforløb 
for unge, der genem forløb hos os får mulighed for at udnytte- og udvikle deres ressourcer og arbejdsevne 
bedst muligt.
Vi driver virksomhed på markedsmæssige vilkåVi driver virksomhed på markedsmæssige vilkår, gennem vores produktionsapparat, der består af produktion 
af varer samt rutineprægede pakke- og montageopgaver.

Vi søger en produktionsassistent, med reference til afdelingslederen
Funktionen indeholder forskellige opgaver, som løbende aftales og tilpasses i fht. den aktuelle drift.

Opgaverne kan f.eks. være følgende:
- Ansvarlig for udvalgte produktionsområder og kvalitetssikring af opgaveløsningen
- Instruktion af kolleger og forløbsdeltagere
- Forefaldende arbejde i produktionen
- Hjælpe til med vedligehold af vo- Hjælpe til med vedligehold af vores arbejdsplads, inde og ude
- Transport af varer

Kvalifikationer
- Praktisk anlagt og i god fysisk form
- Mødestabil og en god rollemodel
- Ordensmenneske og god til at strukturere arbejdet
- Erfaring i at arbejde med (unge) mennesker
- Har drive og et godt humør- Har drive og et godt humør
- Rummelig (empatisk/forstående/tålmodig person)
- Besidde godt overblik
- Kunne håndtere udforudsete ting - navigere når tingene bliver lidt kaotiske
- Gode samarbejdsevner og en god kollega
- Evt. en pædagogisk eller socialfaglig baggrund
- Stærk kommunikator - skriftligt og mundtligt

Ansøgningsfrist
Er dette job noget for dig, så send din ansøgning som mail til os på mail: ans@ramsdalgruppen.dk, og mærk 
ansøgningen “SW Produktionsassistent”

Stillingen er 30 timer pr. uge, og ønskes besat hurtigst muligt, og vi indkalder derfor løbende egnede 
kandidater til samtale.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge - uanset alder, køn og etnisk herkomst.
Du kan læse meDu kan læse mere om os på: https://www.ramsdalgruppen.dk/superwerk/ 


