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Monterings- og produktionsmedarbejder 

Dansk Interiør Design er producent af bl.a. bordplader til køkken og bad i materialet Corian®. Vi holder til i 

Sakskøbing på Lolland, og vores primære kundekreds er på Sjælland/Københavnsområdet. 

Vi søger en fuldtidsmedarbejder, som brænder for det gode håndværk og ønsker at arbejde med 

kvalitetsløsninger i Corian®. Vi udvikler og producerer produkter til primært køkken og bad (fx bordplader 

og vaske) samt anden inventar. 

Arbejdsopgaver 

Din primære arbejdsopgave vil være opmåling og montering af bordplader, herunder serviceopgaver som 

reparation og oppudsning ude hos kunden. Derudover vil du skulle forarbejde Corian® på vores værksted 

herunder tilskæring, limning, pudsning og lignende ud fra arbejdstegninger og skabeloner. 

I tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere skal du sikre, at hver enkelt ordre produceres inden for den 

aftalte tid og i den forventede kvalitet. 

Dine kvalifikationer 

Du har en håndværksmæssig baggrund, fx møbelsnedker. Vi forventer, at du har en vis erfaring og 

kendskab til håndværks-/snedkerfaget og kan arbejde selvstændigt med dine opgaver i produktionen. Det 

er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og kan arbejde ud fra arbejdstegninger, fx måltegninger af køkkener. Har 

du erfaring med CNC-fræser, er det en fordel – men ikke et krav. 

Stillingen indebærer gode muligheder for nytænkning i form af processer, intern optimering mv., som 

styrker virksomhedens evne til fortsat at være førende leverandør af kvalitetsløsninger i Corian®. 

- Du er mødestabil og motiveret for at yde en ekstra indsats 

- Du kan arbejde selvstændigt og engageret 

- Du er kvalitetsbevidst og har øje for detaljen 

- Du er serviceminded og kan tale med kunder 

- Du er en holdspiller og har gode samarbejdsevner 

Vi kan tilbyde 

- At du bliver en del af en dynamisk virksomhed 

- En udfordrende arbejdsdag, hvor tonen er uformel 

- En stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dit håndværk og have indflydelse på udvikling 

- Muligheden for at arbejde med et unikt produkt 

Dansk Interiør Design er kendt for kvalitetsløsninger og høj service, og du vil blive en del af et team, som 

sikrer, at kvaliteten er i top – hver gang. 

Henvendelse 

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til Lars Holm Olsen på lars@di-design.dk, som også kan kontaktes 

på tlf. 54 70 79 13 for uddybende spørgsmål. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. februar 2021 
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