
Stibo Complete søger
GRAFIKER MED PROJEKTLEDER AMBITIONER 

Til vores projektlederteam med mange forskelligartede opgaver (digitalprint, stor-
format, arkoffset, heatset, lager/logistik) søges en grafisk projektleder, en målrettet 
og dygtig kollega, der har lyst til at indgå i et stærkt team af projektledere, og kan 
bistå vores kædekunder med produktionsgennemførelsen primært indenfor POS 
og digital. 

Arbejdsopgaver:
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være;
•  Ordrestyring, lige fra oprettelse, til planlægning, opfølgning og fakturering.
•  Mindre filhåndteringsopgaver
•  Instruktion og håndtering af underleverandører
•  Samarbejde med vores produktion primært i Horsens, men fra tid til anden 

også produktionen på vore andre produktionssites både i Danmark og Sverige
•  Daglig kontakt til vores kunder i hele Skandinavien, men primært danske kunder

Hvem er du:
Der kan være flere indgange til jobbet, og det er ikke nødvendigt, at du har erfa-
ring fra lignende stilling. 
•  Du har en baggrund i den grafiske branche med gode kundskaber i gængse 

IT-værktøjer.
•  Vi ser gerne, at du har en grafisk grunduddannelse.
•  Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Adobe programpakken, således 

at du kan assistere kunder med mindre filtilretninger.
•  Du kan have mange bolde i luften og har et stort service-gen
•  Du arbejder struktureret og forstår at prioritere dine opgaver
•  Du behøver ikke være ekspert, det vigtigste er energi, kemi og viljen til at samar-

bejde.

Vi kan tilbyde dig:
•  En fremtid i en spændende virksomhed, hvor samarbejde og teamwork er 

nøgle ord
•  Et job, der løbende byder på nye udfordringer, og hvor dygtige kolleger er klar 

til at give både personlig og faglig sparring
•  En plads i et team, som er i en rivende udvikling og som arbejder tæt sammen 

om løsning af opgaver
•  En hverdag med en stor grad af frihed og selvstændighed

Yderligere oplysninger:
Ansøgning sendes til sokl@stibo.com

Du er velkommen til at kontakte teamleder Søren Kamper, tlf. 76 26 37 10, hvis du 
har yderligere spørgsmål.
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