
DEKOROS KOLLÉGÁT KERESÜNK !

Reklám eszközök készítésével foglalkozunk. A mi világunk a kivitelezés és a 
megvalósítás. Megvalósítjuk a megrendelőink elképzeléseit, elmondása vagy kész 
grafikai tervek alapján. Dekoros műhelyünkben vágott vinyl fóliás feliratok grafikák, 

digitális nyomatok és három dimenziós betűk előkészítése, ragasztása történik. Ezek 
mellett foglalkozunk még fény-, hővédő és biztonsági fóliák telepítésével.

Stabil munkahelyre, jó csapatba, változatos feladatokkal várunk 
téged, ha úgy érzed Neked való a feladat, megfelelsz az 

elvárásoknak és szereted ezt csinálni.

Ki az ideális jelölt?

Szakmailag:
- Van tapasztalatod a reklámgyártáshoz kapcsolódó dekoros feladatokban.
- Jártas vagy az öntapadós fóliák, digitális nyomatok különböző felületre 

történő kasírozásában (autó, üveg, plexi, műanyag lemez, ponyva).
- Átlátod a folyamatokat, részből el tudod képzelni az egészet és fordítva, egy 

komplett feladatot részekre tudsz bontani és technológiailag helyes 
sorrendben elvégezni.

- Alapelved, hogy előbb mérni azután vágni, majd újra mérni és ellenőrizni.
- Nem okoz megoldhatatlan feladatot a terület és kerület számítás, az 

anyagszükséglet megállapítása.
- Igényes vagy a munkakörnyezetedre, munkaeszközeid állapotának 

megőrzésére, és a kezed alól kikerülő munkák minőségére.
- Érdeklenek a szakmai újdonságok, szívesen tanulsz új dolgokat.
- Rendelkezel ‚B‘ kategóriás jogosítvánnyal és van gyakorlatod a vezetésben.
- Amennyiben még nincs szakmai tapasztalatod, de időt és energiát nem sajnálva 

hajlandó vagy megtanulni a szakmai ismereteket.

Emberileg:
- Tudsz csapatban gondolkodni, dolgozni.
- Felismered, hogy mikor és mivel tudsz kollégád segítségére lenni és 

természetesnek veszed, hogy segítesz is.
- Motivált vagy a feladatok határidőre, kifogástalan minőségben történő 

elvégézésében.

Ki az aki nem fogja magát jól érezni ezen a munkahelyen:
- Aki késve érkezik a munkahelyére és elsőnek kíván távozni, másokra hagyva 

a munka elvégzését.
- Aki jól csak lassan tud dolgozni.
- Aki tökéletesen felépített kifogásokat tud adni 5 percben, hogy egy 3 perces 

feladatot miért nem tudott elvégezni időben.
- Aki nem ismeri a viszonyosság elvét, csak azt és annyit várhatsz a csoporttól, 

amit és amennyit beadtál a közösbe.
- Aki abban a tévhitben él, hogy a fizetését a cégvezetéstől – nem a 

megrendelőktől, a kifogástalan minőségben és határidőre átadott 
megrendelés ellenértékéből – kapja.

- Aki csak a problémát látja, nem a megoldást keresi.


