
Sandéns Security Printing AB startades 1921, året då kvinnor i Sverige inte bara fick rösträtt utan 
även gifta kvinnor blev myndiga och kunde starta företag. Sandéns bedriver verksamheten inom två 
segment, säkerhetstryck och civil grafisk produktion. Sandéns ska vara en på världsmarknaden ledande 
leverantör och samarbetspartner inom säkerhetstryck, med inriktning på produkter med ett dolt 
budskap. Krontryck skall vara den ledande grafiska leverantören på den lokala marknaden. Sandéns 
skall vara i framkant eller leda utvecklingen inom vårt område av säkerhetstryck och civil grafisk 
produktion. Vi är ett 40-tal medarbetare och har huvudkontor i Eslöv.

Vi söker nu

Tryckare
Som tryckare på Sandéns är den huvudsakliga arbetsuppgiften att producera i en arkmatad Heidelberg 
CD74, flexotryckpress. Du är en del av ett team som gemensamt planerar och optimerar flödet 
före och efter det egna produktionsmomentet. Varje arbetsmoment ansvarar för att produkterna 
håller minst avtalad och förväntad kvalitet, utifrån arbetsordern och de fastställda beskrivningarna i 
verksamheten. Då rätt kvalitet är mycket viktigt för att produkterna skall upprätthålla rätt säkerhet är 
det viktigt att avvikelser rapporteras och att annan rapportering utförs i våra system. 

Kompetens:
• Utbildad eller erfaren flexotryckare, gärna med erfarenhet i offsettryck och UV-tryckning.
• Fullgott färgseende
• Grundläggande datorkunskaper
• Kunskaper i papper, färger och färgblandning och hantering av nödvändiga mätinstrument 
• Kunskap om hur miljöpåverkande lösningsmedel, lacker, färger och material skall hanteras 
• Kunna läsa och förstå en instruktion
• Behärska svenska i tal och skrift

Personliga egenskaper:
• Noggrann, ordningsam och ansvarfull
• Tekniskt intresserad 
• Lätt för att samarbeta och flexibel

Mer om oss!
Vi välkomnar dig till ett väl sammansvetsat gäng. För oss är det viktigt att arbeta tillsammans och att vi 
alla tar ett gemensamt ansvar i hela arbetet där engagemang och lojalitet är en stor del av framgången. 
Sandéns är ett familjeägt företag med sikte långt framåt och vi ser ingen fördel med kortsiktiga vinster 
utan ser långsiktigt på vår verksamhet och vår personal. Vårt mål är att skapa värde för kunden genom 
kunskap och kvalitet före lägsta pris. Vi är många som har jobbat på Sandéns i många år vilket bidrar 
till en enorm kunskapsbank. Vi har mycket tradition och erfarenhet men vi ser även framåt för att ta 
oss vidare i en föränderlig värld. 

Så här går Du vidare: 
Din ansökan vill vi ha hos oss senast 2019-04-29, men urval sker löpande. Skicka den med mail till  
jobb@sandens.se. Vid frågor om tjänsten eller oss, kontakta gärna Tore Löfvendahl Tel. 0413-647 11. 

Vi ser helst att inte bli kontaktade av rekryteringsbyråer!


