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Flexotryckare/grafiker
med bred erfarenhet
från etikettbranschen 

Vill du arbeta hos oss på i Jigraf i Landskrona som sedan 3 månader tillbaka är en del av 
Ettiketto och som är Sveriges snabbast växande bolag gällande etikettproduktion och 
etkettreingslösningar. Ettiketto ingår i Volati-koncernen som omsätter 8 miljarder kronor 
varav Jigraf tillsammans med övriga bolag i koncernen för självhäftande lösningar i skri-
vande stund står för dryga 800 miljoner kronor.   

Då vi har en medarbetare som byter bana och går vidare i karriären så söker vi nu en 
ersättare. 

Vår verksamhet inom Ettiketto växer stadigt och vi utökar med flexotryckare/grafiker 
till våra tryckpressar och letar därför efter ambitiösa och trevliga personer som vill ansluta 
till vårt team. Om du vill ha en trivsam arbetsplats där du får vara med och påverka och 
där dina idéer kommer att få gehör på riktigt – tveka inte att läsa vidare!

Vi – en bra arbetsplats med ett lyhört ledarskap 
Som Flexotryckare hos oss kommer du att jobba i 2-skift på vår produktionsavdelning 
tillsammans med engagerade medarbetare. För rätt person gäller tillträde omgående och 
vi har för avsikt att tjänsten blir en tillsvidareanställning. Placering är i Landskrona men 
fabriken kommer att flytta ner till Ettiketto på Strömgatan i Malmö senast under 2023. Vår 
målsättning är att du ska känna dig glad när du sätter foten innanför tröskeln här på Jigraf. 
För att nå det målet tror vi på två huvudingredienser – utveckling och trivsel. Är du en 
driven person som tycker om omväxlande arbetsuppgifter så kan du lita på att du kommer 
få goda möjligheter att utvecklas hos oss. Vår erfarenhet har lärt oss en sak – med nytt 
folk kommer det nya tankar som allt som oftast leder till förbättring och effektivisering av 
vår verksamhet. Även om din huvudsakliga arbetsuppgift blir att trycka, behöver du aldrig 
vara rädd för att inte få gehör för dina förslag, sådant tas alltid emot med öppna armar av 
både chefer och medarbetare. inom Ettiketto har vi en platt organisationsstruktur utan hie-
rarkier. Vi är ett gott gäng utan grupperingar där alla har trevligt med alla. Kort och gott – 
att prestera är viktigt men vi behöver också ha trevligt tillsammans för att hämta ny energi. 



JIGRAF AB
Pilåkersgatan 32

261 41 Landskrona

Tel: 0418-58 115

E-post: info@jigraf.se 

Du – en engagerad person med erfarenhet av flexotryck

För att söka den här tjänsten ser vi att du har erfarenhet av att jobba med flexotryck och 
stansning. Du är en person som tycker om att jobba i ett snabbt tempo och som inte är 
rädd för att hugga i när det gäller. En god samarbetsförmåga och en vilja att lära är nöd-
vändigt för att du ska lyckas i din roll. 

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som främjar hälsa och välbefinnande och vi är över-
tygande om att struktur filtrerar bort onödig stress och oro. Därför söker vi dig som tycker 
om ordning och reda och som vill bidra till att utveckla och förbättra det ramverk vi arbetar 
efter. Ibland är tempot högt och arbetsbördan stor och då är vi garderade med stabila och 
tydliga rutiner. Har vi lyckats fånga ditt intresse? Vi hoppas det. 

Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. 

Har du några frågor eller funderingar? 

Tveka inte att mejla Fredrik Nilsson, platschef Strömgatan i Malmö 
fredrik.nilsson@ettiketto.se 

Sista ansökningsdatum 2022-02-11 


