Knivslipare med placering i Täby
Knivbrev är idag Sveriges största och modernaste knivsliperi. Knivbrev slipar köksknivar, jakt& fiskeknivar, saxar samt en mängd övriga typer av föremål till privatpersoner och
professionella kockar. Vårt sliperi grundades 1965 och idag är Leif Kohlström - 3:e
generations knivslipare med 30 års egen erfarenhet av yrket.
Knivslipare med placering i Täby
Är du intresserad av lära dig ett flera 1000 år gammalt yrke - att slipa knivar och andra
föremål? Knivbrev ett entreprenörsdrivet företag med hög tillväxt. Att lära sig slipa knivar tar
tid och är inte så lätt som många tror. För oss är det viktigaste att hitta rätt person som vill
lära sig yrket.
Arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter består i att slipa knivar och andra föremål åt våra kunder. De
flesta knivar slipas på bandslipar men vi inför nu även våtstensslipning för lite dyrare knivar.
Du kommer att arbeta med såväl slipning som lumpning (polering) av föremålens egg. Du
kommer även att få lära dig slipa andra typer av föremål såsom t.ex. saxar, kvarndelar,
rakknivar m.m.

Din bakgrund
•

•
•

•
•

Vi tror att du har ett intresse för hantverket som sådant samt känner stolthet i att
överträffa kundernas förväntningar när föremålen kommer tillbaka nyslipade även när
arbetstrycket går upp under vissa perioder.
Du lider inte av att jobba under press, vissa månader kan vi ha 2-3 gånger mer att
göra än de lugna månaderna.
Du har ett intresse av att lära dig bli en skicklig knivslipare och lyssnar på våra
erfarna slipmästares råd och tips. Kanske har du arbetat med liknande uppgifter
tidigare.
Du har full förståelse för att våra kunder kräver högsta kvalité på slipresultatet.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom slipning eller på annat sätt arbetat
med metaller, eller har utbildning inom detta område.

Personliga egenskaper
•
•
•

Du drivs av att leverera ett gott resultat som våra kunder ställer på oss.
Du motiveras av att jobba hårt och ser nöjda kunder som en självklar del av ditt
arbete.
Du ser inget hinder i att arbetstrycket blir hårdare under vissa perioder (ex. inför jul)
samt under vissa veckodagar då övertid även kan bli aktuellt.

Vi värdesätter dina personliga egenskaper högst.
Arbetstider
Måndag till fredag kl. 09.00-18.00
Knivbrev erbjuder

•
•
•
•
•

En utpräglad leveranskultur med professionella slipmästare med mycket lång
erfarenhet.
En stimulerande arbetsmiljö med ett egenutvecklat datasystem som håller reda på
alla kunders ärenden, önskemål och slipade föremål.
Gedigen internutbildning från några av Sveriges och Europas skickligaste
slipmästare.
Europas modernaste och anpassade datasystemmiljö med effektivt
ärendehanteringsstöd för att kunna hantera de höga volymer vi gör.
Bra löne- & bonusprogram samt möjlighet till övertidsersättning.

Ansök idag, intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag 1 januari 2019

För mer information om bolaget och om tjänsterna kontakta Mikael Johansson på
m.j@knivbrev.se eller vår slipmästare Sonny s.n@knivbrev.se. Besök även gärna vår
hemsida för att läsa mer information www.knivbrev.se.
ANSÖKAN SKICKAS TILL: info@knivbrev.se, skriv ”Ansökan” i ämnesraden så sorteras din
ansökan rätt av vårt mailsystem.

Knivbrev AB startades 2013 och är idag Sveriges största sliperier. Idag är vi totalt 12
personer som arbetar med Knivbrev, varav 5 som slipar på heltid. Vårt mål är att bli Europas
största sliperi under de närmaste åren varför en utlandsetablering även pågår. I dagsläget
finns vi i Österrike, Tjeckien och Slovakien. Möjlighet till kortare eller längre arbete med våra
övriga länder kommer att finnas framöver. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där
medarbetare trivs och presterar på toppen av sin förmåga och på så sätt utvecklas i takt med
företaget. Att lära sig slipa knivar tar tid varför vi söker dig som vill vara kvar hos oss i många
år vilket även är anledningen till att vi satsar hårt på vår personals trivsel.

