Produktionsmedarbejder
Maskinafdelingen
Afstand fra Viborg Station
2,4 km.
Arbejdstid
Op til 37 timer om ugen
Produktionstillæg:
Produktionstillægget er forskelligt
fra person til person og afhænger
bl.a. af dit engagement og dit fremmøde. Det er ikke en egentlig løn,
men et bidrag til en pension.
Kantine:
Sælger smørrebrød, sandwich og
drikkevarer.
Fællesaktiviteter:
Idræt
Tre-dages lejr
Jule- og sommerfester
Virksomhedsbesøg

Metalafdelingen kan lave næsten alle opgaver
inden for jern- og metalområdet. Vi har især montage og pakning af beslag, bearbejdning af ledninger og salg / montering af dæk. Men metalafdelingens medarbejdere har også opgaver udenfor
Trepas. Vi reparerer også siddepladser på Viborg
Stadion og gør biler rene på køreteknisk anlæg.
Dine opgaver hænger sammen med, hvad du er
god til, og hvad dine interesser er.
Du kan for eksempel arbejde med:
• At samle og pakke beslag
• Maskinbetjening
• Dæk service og bil pleje
• Ledningsmontage
Vi tilbyder dig:
• En dagligdag, der kan være meget travl
• Dygtige, sjove og rare kolleger
• Hjælp til at lære opgaverne
• Oplæring i maskinbetjening
• Støtte til det, du synes er svært

Indflydelse:
Medarbejderrådet har medindflydelse på bl.a. samarbejde og arbejdsmiljø. Afdelingen har et ugentligt møde.
Målsætning - Afdelingen skal:
• Være en rigtig arbejdsplads
• Bruge ny teknik
• Have dygtige medarbejdere
• Have glade medarbejdere
• Finde nye opgaver
Adresse:
Trepas
Vævervej 11B
8800 Viborg
Tlf. 87 27 42 26 / 27
Mødetider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-13.00

Der er mulighed for
fleksible arbejdstider

Det synes vi er vigtigt
Trepas er en arbejdsplads, og vi har de samme regler, som
man har på almindelige arbejdspladser. For eksempel må man
ikke ryge indendørs eller drikke alkohol i arbejdstiden. Men vi
er mere end en arbejdsplads. Vi er også en stor del af dit liv,
mens du er her – og det tager vi alvorligt.
Vi lægger mærke til, hvordan du har det — og vi tager fat i
dig, hvis vi kan mærke, der er noget galt. Vi taler også med
din hjemmevejleder eller kontaktperson, hvis vi kan mærke,
der er noget, som kører skævt. Du skal regne med, at vi blander os i dit liv.
Vi arbejder sammen. Derfor vil der altid være nogen omkring
dig, der har arbejdet med opgaverne før. Personalet på Trepas
er gode til at finde ud af, hvad du er god til - og det skal du
selvfølgelig bruge på dit arbejde.

Vi ser efter om dit arbejde er godt nok. Vores kunder skal
kunne bruge det, du laver. Hvis dit arbejde ikke er godt nok,
sørger personalet for, at du får mere instruktion eller måske en
anden opgave.

Du skal give os besked, hvis du ikke kommer på arbejde.
Når du er på Trepas, bliver du en del af et puslespil, hvor hver
medarbejder har sin helt egen plads og opgave. Vi mangler din
arbejdskraft, når du ikke er her. Derfor skal du give os besked i
god tid, hvis du planlægger fridage. Det er ikke nok at ringe
om morgenen og melde afbud.
Arbejdsmiljø er vigtigt. Alle skal trives på Trepas. Derfor
skal personalet sørge for, at du løser opgaverne effektivt og
sikkert. For eksempel skal du have sikkerhedssko på i nogle af
afdelingerne. Og det er vigtigt, at du følger personalets instruktion.

Åbne mennesker har det sjovere. Trepas er mere end en
arbejdsplads. Det er også et sted, hvor du kan møde kolleger,
som ser anderledes ud end dig og siger tingene på en anden
måde end du selv gør. Derfor er det vigtigt, at du er åben - og
at du ikke er bange for at møde nye mennesker og muligheder.

