
Jydsk Emblem Fabrik A/S blev etableret af Niels

Carl Nielsen i 1886, og drives i dag af 4.

generation af familien. Vi har dermed over 135

års erfaring indenfor fremstilling af emblemer,

sportspræmier, profilbeklædning, navneskilte

og andre relaterede emner. 

Vi beskæftiger over 30 ansatte og vi ser vores

medarbejdere som vores vigtigste ressource. Vi

stræber hver dag efter at skabe en god og

velfungerende arbejdsplads, hvor der er fokus

på trivsel og udvikling samt gode oplevelser.

Vores kunder kommer fra hele Danmark,

foreninger, virksomheder og idrætsklubber og

vi har igennem mange år været leverandør til

Forsvaret. 

IT Praktikanter
søges

Vi tager hånd om vores
praktikanter, og
inddrager dem i alle
vores daglige opgaver

Send din ansøgning til

Hanne  Hørup

hh@ j e f .dk

Hvem er vi?



Vi bruger størstedelen af vores liv på en

arbejdsplads. Derfor ser vi vores medarbejderes

trivsel , som et af vores vigtigste ansvarsområder. Vi

ønsker at være en arbejdsplads hvor vores

medarbejdere får plads til at udvikle og uddanne

sig, både fagligt og socialt. 

VORES AMBITION SOM
EN GOD ARBEJDSPLADS

Vi forestiller os at du er et nysgerrigt og rart

menneske som er i gang med en uddannelse,

og i den anledning leder efter et godt

praktiksted hvor du kan prøve dine evner af.

HVEM ER DU?

Hvem og
Hvad?

Din forhåndsviden er ikke det vigtigste for os.

Det vigtigste er, at du har mod på at prøve

tingene af og lære nyt.

Det er dog et krav, at du har erfaring med Office

pakken, samt at du taler og skriver flydende

dansk.

HVAD KAN DU?

Som en del af vores IT-afdeling får du mulighed

for at sætte dit aftryk på vores IT, internt og

eksternt hvor IT-drift, support og vedligehold er

i fokus.

HVAD SKAL DU LAVE?

Vi skal samarbejde for at opnå de
bedste resultater, tage hensyn til

kolleger og udvise respekt for
forskelligheder, have en rar og

positiv omgangstone og hver især
bidrage med vores bedste. 

Stig Hellstern/direktør


