Strömslunds Snickerifabrik har funnits i Skillingaryd sedan 1940-talet. Det började med produktion av rokokomöbler och har sedan utvecklats till ett brett snickeri med fokus på kompetens
och kvalité. Massivt trä och möjligheten att tillverka små serier har länge varit en viktig del av
företaget. Idag samsas traditionella maskiner och material med mer moderna inslag. Produktionen är huvudsakligen inriktad på legotillverkning inom möbel- och inredningsbranschen.
Vi befinner oss i ett expansivt skede och behöver komplettera företaget med nya medarbetare. Vi söker dig som vill arbeta med spännande projekt och produktion av möbler och
inredning till några av Sveriges främsta varumärken i branschen. Till vår produktionsanläggning
i Skillingaryd söker vi:

Möbelsnickare
Till vår produktion söker vi nu en duktig möbelsnickare med intresse för möbler och inredning.
Strömslunds Snickerifabrik har en lång tradition av tillverkning av kvalitetsmöbler. Vi tillverkar
idag möbler och inredning till varumärken med höga kvalitetskrav. Vi söker därför dig som
är en ansvarsfull och ordningsam person med känsla för detaljer och kvalité. Ditt arbete ska
präglas av struktur och ordning samtidigt som du är effektiv, flexibel och självgående. Du ska
ha framåtanda och vara målinriktad med en vilja att ta dig an nya utmaningar.
Arbetet som möbelsnickare på Strömslunds är mycket varierande med stora möjligheter till
omväxlande arbetsuppgifter. Bred erfarenhet inom olika moment och maskiner är därför ett
stort plus. Produktionen sker ofta i samarbete mellan flera medarbetare, god samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga egenskaper för arbetet. Även samarbete med våra produktutvecklare förekommer.
Tidigare erfarenhet och/eller utbildning inom möbelsnickeri, alternativt motsvarande arbete, är
ett krav. Erfarenhet av plattsåg, kantlist och fanérpress är meriterande. För tjänsten krävs att du
har god förmåga att förstå ritningar och självständigt utföra tillverkning av komponenter.
Eventuella frågor angående denna tjänst besvaras av Christer Oscarsson,
christer@stromslunds.se, 0370 501 759.
Tjänsten söks genom att skicka personligt brev och cv till jobb@stromslunds.se eller
AB Strömslunds Snickerifabrik, Storgatan 86, 568 32 Skillingaryd. Skicka gärna din ansökan
snarast, vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande.
Välkommen med din ansökan!

