VI SÖKER NY MEDARBETARE
Sebastian som varit en del av Delight Studios trogna personal under mer än tio år slutar sin
anställning och går vidare mot nya utmaningar.
Av den anledningen söker vi nu efter en ny medarbetare med start efter semestern.
Delight Studios AB är ett företag som verkar inom foto- samt lmproduktion genom att hyra ut studios
och där tillhörande verksamhet som uthyrning av foto- samt lmutrustning, catering, scenogra arbete
mm.
Verksamheten startades 2004 och har därefter utvecklats till en high end studio inom branschen med
focus på unika lokaler, utrustning i bästa skick, catering av högsta klass samt bästa möjliga service.
Vårt renomme´ är inte bara gott i Sverige utan även internationellt.
Företaget är nu i en fas av tillväxt både storleksmässigt som tekniskt genom satsning på nya
produktionstekniker och större studios.
Vilka egenskaper söker vi hos en ny medarbetare?
-Du skall vara van att arbeta självständigt och ha en positiv inställning till servicearbete.
-Ha dokumenterade kunskaper inom foto- samt lmutrustning.
-Vara praktiskt lagd och kunna utföra målningsarbeten samt diverse enklare snickeriarbeten.
-Ha grundkunskaper inom el, dvs känna till 3-fas samt kunna göra enklare beräkningar gällande
e ekter. Detta för att inte överbelasta eluttag vid lmproduktioner samt kunna supporta produktioner
som inte har den kunskapen.
-Ha lätt för att umgås med människor och ha en positiv och hjälpsam attityd.
-Kunna svenska språket ytande och behärska engelska talspråket.
Vi erbjuder en heltidsanställning med exibla arbetstider. Studiopersonalen jobbar ofta morgon- eller
eftermiddagspass, allt beroende på hur våra bokningar ser ut. Även helgjobb förekommer.
LÅTER DETTA SOM ETT JOBB FÖR DIG
Ring oss om du vill veta mer, eller maila din ansökan till Lars eller Guido
Lars Herrmann
Guido Hildebrand

lars@delightstudios.com
guido@delightstudios.com

072-442 49 91
070-826 91 97

Hälsningar
Guido Hildebrand / Lars Herrmann
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DELIGHT STUDIOS AB, Finnboda Varvsväg 19B. S-131 72 Nacka
PHONE: +46 (0)857 035 210. MOBILE: +46 (0)708 269 197. E-MAIL: info@delightstudios.com

