Firma z siedzibą w Radzyminie, z sektora produkcyjno-usługowego, lider w branży
poligraficznej i usługowej, poszukuje:

Operatorów maszyn kopertujących
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•

Terminowa realizacja zaplanowanych zleceń pod względem jakościowym i wydajnościowym,
Praca przy maszynach w ruchu,
Obsługa maszyn kopertujących i drukujących,
Regulowanie ustawień elementów maszyn,
Umiejętności wykonywania drobnych czynności naprawczych,
Zdolności manualnych pozwalających na płynne regulacje ustawień elementów maszyn,
Doświadczenia w pracy przy urządzeniach drukujących, poligraficznych lub introligatorskich

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na maszynach produkcyjnych w ruchu
Wykształcenie techniczne
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, mechanicznych
Wysoka kultura osobista
Dyspozycyjność, samodzielność
Znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office
Sumienność, dokładność, uczciwość, cierpliwość
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
Chęci szkolenia i doskonalenia się w zakresie masowych wydruków korespondencji

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilną, rozwojową prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Szkolenia z zakresu obsługi maszyn i urządzeń,
Umowę o pracę,
Praca w systemie 8 godzinnym,
Nowoczesne bezpieczne, środowisko pracy,
Praca w środowisku o wysokich standardach jakości,
Pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie,
Możliwość rozwoju
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Aplikacje wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
prosimy przesyłać na adres biuro@inforsys.pl w tytule wpisując REKRUTACJA
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