
plotterista
navneord    |    ˈplʌdʌʁisda    |   plot·te·ris·ta

Definition af plotterista:

• kvalitetselskende person, som har et godt øje for detaljer.  
• en videbegærlig person, som har sans for fysisk og grafisk repræsentation.
• en yderst skarp problemløser, med stærke tekniske færdigheder/mod på at opnå det. 
• en dygtig papirhåndværker, som har/kan opnå specialviden indenfor papir.
• en resultatorienteret person, som ser muligheder fremfor problemer.
• en mester i god service og venskaber på tværs af brancher. 

OBS: Læs mere i jobbeskrivelsen på side 2. 
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Vil du være med til at skabe kundeoplevelser udover det sædvanlige? 

Så skal du søge stillingen som Plotterista hos Plotteriet i Aarhus. 

Vi er en lille virksomhed med høje ambitioner, som lever af at levere den bedste printkvalitet til de 
bedste kunder. 

Som plotterista skal du være med til at gro virksomheden til nye højder. 

Vi er åbne overfor din faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Vi tror på at det rette mindset og 
den rette personlige profil er det, som afgør et godt match. Derfor vil vi gerne høre om, hvad lige netop 
du kan bidrage med! 

Med det in mente, har vi nogle krav til din personlige profil.

Det er vigtigt, at du:

• Har et åbent mindset, og ser løsninger fremfor problemer.
• Er resultatorienteret, og kan overholde deadlines. 
• Har øje for hvordan vi hjælper vores kunder med at pirre deres målgruppe.  
• Er selvstændig, initiativrig og har et solidt drive.
• Har et godt humør og er med til at sprede positiv stemning. 

Arbejdet hos os kan være af varierende karakter, men dit primære ansvarsområde vil være at stå for 
printproduktionen og kvalitetssikre de opgaver som skal ud af døren. Det vil indebære:

• Forskellige produktionsopgaver på vores lækre maskiner - state of the art. 
• Vejledning af vores kvalitetsbevidste kunder.
• Planlægning af produktion og lager.

Da vi er en lille virksomhed vil du også komme til at berøre andre opgaver.
Med andre ord får du mulighed for være at blive en vigtig del af virksomheden. 

Hos Plotteriet hjælper vi også vores kunder med at løse grafiske opgaver og opsætning af filer. 
Så det er en fordel, hvis:

• Du har æstetisk sans. 
• Har kendskab til Adobe pakken. 
• Ved noget om farvestyring.

Info: Jobbet er som udgangspunkt 37 timer – med løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt. 

Du kan læse mere om Plotteriet her på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Har du spørgsmål til stillingen - så tag kontakt til Janni 31175353 eller Troels 21804748.
Din ansøgning med CV mærkes ”Plotterista” i emnefeltet og sendes til: job@plotteriet.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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