David design söker

KONFEKTIONSPERSONAL

Vi söker dig som vill vara med att tillverka möbelklassiker. Du gillar
att arbeta med hållbarhet, miljötänk och är stolt över arbetet du utför.
Du är en hantverkare som gillar olika typer av material och jobbar
med kvalitet och noggrannhet i varje steg.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Vi erbjuder dig att arbeta på ett flexibelt och
personligt bolag som har starka ägare i ryggen.
Vi erbjuder ett spännande arbete med möjlig
heter att utvecklas i rollen hos oss på David
design. Vi har en härlig kultur och ett öppet ar
betsklimat. Vi har en passion för att skapa pre
miummöbler och vi utmanar marknaden. Du får
möjligheten att arbeta med kollegor som be
sitter mycket kompetens och erfarenhet från
branschen. Du kommer jobba i ett team på
4 personer med produktionen i Skillingaryd.
Det kommer även förekomma resor till Ulrice
hamn. Du kommer rapportera till produktions
ledaren som kommer vara närmsta chef.
VAD INNEBÄR ROLLEN PÅ DAVID DESIGN?
I den här rollen har du en viktig del i David
designs produktion. Dina arbetsuppgifter kom
mer att vara många, flexibla och utvecklande.
På vår konfektionsfabrik och produktion i Skill
ingaryd kommer du att arbeta med alla före
kommande tapetseringsmoment; tillskärning,
limning, spikning och sömnad. Du kommer
också att kunna bistå med montering. Du ska
ha ett genuint intresse av processen av att
framställa möbler och vi ser dig gärna som en
person som vill mer i framtiden eftersom vi har
en stark utveckling och kommer att fortsätta
vår expansion. Tjänsten kräver mycket pro
duktkunskap för att hålla hög service, detta är
något du lär dig hos oss.
VEM SÖKER VI?
Du ska vara intresserad av hela processen att
framställa möbler. Vi tillverkar premiummö
bler och det är viktigt att du har förståelse för
att vi arbetar målmedvetet, tillsammans och

med största engagemang och hög kvalitet.
Vi söker dig som är en driven och organiserad
person. Du motiveras av att utvecklas och få
möjligheten att få jobba med de bästa i bran
schen. För att passa in behöver du vara en
vänlig själ med hjärtat på rätt plats, vara nog
grann och duktig hantverkare och samtidigt
hålla en hög servicegrad till både kollegor och
kunder. Vi tror att du som söker har en utbild
ning i grunden mot möbeltapetsering eller har
motsvarande eller liknade arbetslivserfarenhet.
Om du har erfarenhet av digitaliserad produk
tionsframtagning i CAD så är det en fördel
men inget krav.
•
•
•
•

Ordningsam och noggrann
Du har tempo i kroppen och får saker gjorda
Du kan svenska i tal och skrift
Körkort är ett krav

Läs gärna mer om oss på:
daviddesign.se
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: 100 %
STAD: Skillingaryd och Ulricehamn
URVAL: Sker löpande.
Sista ansökningsdagen 20-11-27
För mer information om tjänsten
kan du kontakta Jennie Flysjö,
jennie.f@gotessons.se
Tel. 0321-68 77 28.
Välkommen att söka tjänsten på:
jobs@gotessons.se!

OM OSS
Sedan mer än 30 år är David design ett av de
mest ikoniska designföretagen. Framgångs
rikt utmanar vi de större premiumföretagen
med svensk produktion, hållbar design och
kvalité på ett familjärt och ärligt sätt. David
design tillhör pionjärerna inom den nya nord
iska designen. Sedan 1998 har företaget pro
ducerat möbler, belysning och accessoarer
tillsammans med världsledande formgivare
som exempelvis Claesson Koivisto Rune, Nen
do, Richard Hutten, Florent Coirier och Lars
Hofsjö. Företaget har sin bas i Helsingborg,
produktion i Skillingaryd och dessutom show
room i Stockholm, Köpenhamn och New York.
Sen 2020 ingår David design i Götessons
koncernen som har över 100 anställda.

Stockholm / Helsingborg / Köpenhamn / New York

