Specjalista ds. obsługi zamówień
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

2228-1
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Specjaliści - Inni
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy
Osoba na stanowisku Specjalisty ds. obsługi zamówień będzie odpowiedzialna za wysokiej jakości
obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz terminowe przetwarzanie zamówień na części
zamiennych łącznie z prowadzeniem gospodarki magazynowej
Zadania:










Dokładnie i szybkie prowadzane zamówień wewnętrznych do systemu,
Bieżące monitorowanie statusu zamówień w celu terminowej realizacji zamówień,
Informowanie klienta wewnętrznego i zewnętrznego o statusie zamówienia
Kontrola stanu zapasów i ich rozliczanie,
Zapewnienie wymaganego poziomu zapasów,
Współpraca z klientami w zakresie wyboru najkorzystniejszych rozwiązań pod kątem ceny i
dostępności części.
Prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej
Przygotowywanie części do wysyłki
Generowanie dokumentów do wysyłki wraz z fakturą

Wymagania:








Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (praca w j. angielskim),
Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, logistyczne),
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Dokładność i szczegółowość,
Wysokie zdolności komunikacyjne i nastawienie na klienta
Znajomość specyfiki zakupów części zamiennych będzie dodatkowym atutem

Pracownik Pomocniczy
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

4755
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Manufacturing/Skilled Trades
praca w pełnym wymiarze godzin

Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Posiadamy 2 zakłady produkcyjne w Polsce (w Wyszkowie, i Radzyminie, koło
Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji
czy Rosji). Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych
drukarni na zachodniej półkuli o rocznej sprzedaży przewyższającej 5 mld USD. Od lat oferujemy naszym
klientom kompleksowy zakres usług poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego,
usług introligatorskich i dystrybucyjnych, a także szereg rozwiązań do mediów elektronicznych. Posiadamy
ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujemy się drukiem takich tytułów, jak m.in.: „Elle”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Forbes”, „CKM”, „Playboy”, „Marie Claire”, „Avanti”, „Logo”. Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA,
Metro AG, Tchibo i wielu innych. W związku z naszym rozwojem do naszej drukarni w Wyszkowie
poszukujemy kandydatów na PRACOWNIK POMOCNICZY, którego zadaniami będą prace manulane
polegające na składaniu stendów reklamowych i opakowań.
Oczekiwania:
- wykształcenie min. zawodowe,
- wysoka sprawność manualna,
- dokładność i precyzja,
- zaangażowanie

Pomocnik Operatora maszyn
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

1601
Polska
Mazowieckie
Radzymin
Druk/Poligrafia
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy

Wymagania





wykształcenia min. zawodowego (preferowane techniczne: mechanik, poligraf, elektryk, elektronik)
umiejętności pracy w zespole
dużej dokładności i staranności
gotowości do podnoszenia swoich umiejętności

Pomocnik operatora
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

2346
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Manufacturing/Skilled Trades
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy

Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Posiadamy zakład produkcyjny w Polsce (w Wyszkowie, koło Warszawy) oraz biura
sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Rosji). Jesteśmy
częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych drukarni na świecie o
rocznej sprzedaży przewyższającej 4 mld USD. Od lat oferujemy naszym klientom kompleksowy zakres usług
poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego, usług introligatorskich i dystrybucyjnych
a także szereg rozwiązań do mediów elektronicznych. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujemy
się drukiem takich tytułów jak m.in. Elle, Polityka, Newsweek, Forbes, CKM, Playboy, Marie Claire, Avanti, Logo.
Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA, Metro AG, Tchibo i wielu innych. W związku z naszym
rozwojem w Europie poszukujemy do drukarni w Wyszkowie kandydata na stanowisko Pomocnika Operatora
maszyn introligatorskich.

Wymagania






wykształcenie min. zawodowe (preferowane techniczne: mechanik, poligraf, elektryk, elektronik)

zmysł techniczny
sprawność manualna
chęci rozwoju zawodowego
duża dokładność i staranność

Pomocnik maszynisty
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

4830
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Manufacturing/Skilled Trades
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy

Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Posiadamy zakład produkcyjny w Polsce (w Wyszkowie, koło Warszawy) oraz biura
sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Rosji). Jesteśmy
częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych drukarni na świecie o
rocznej sprzedaży przewyższającej 4 mld USD. Od lat oferujemy naszym klientom kompleksowy zakres usług
poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego, usług introligatorskich i dystrybucyjnych
a także szereg rozwiązań do mediów elektronicznych. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujemy
się drukiem takich tytułów jak m.in. Elle, Polityka, Newsweek, Forbes, CKM, Playboy, Marie Claire, Avanti, Logo.
Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA, Metro AG, Tchibo i wielu innych. W związku z naszym
rozwojem w Europie poszukujemy do drukarni w Wyszkowie kandydata na stanowisko Pomocnika Maszynisty,
do którego obowiązków będzie należała pomoc w obsludze maszyn drukujących.
Wymagania:






wykształcenie min. zawodowe (preferowane techniczne: mechanik, poligraf, elektryk, elektronik)
zmysł techniczny
sprawność manualna
chęci rozwoju zawodowego
duża dokładność i staranność

Młodszy analityk finansowy
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

2175
Polska
Mazowieckie
Radzymin
Finanse/Księgowość
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy

Zakres zadań:





analiza kosztów produkcyjnych
analiza sprzedaży
przygotowywanie raportów i zestawień finansowych
ścisła współpraca z działami produkcyjnymi oraz działem handlowym

Wymagania:








wykształcenie wyższege (finanse i rachunkowość, ekonomia i pokrewne)
bardzo dobra znajomość j. angielskiego
umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
bardzo dobra znajomość MS Office (w tym szczególnie Excel)
dokładność i skrupulatność
bardzo dobre zdolności interpersonalne
doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Młodszy Administrator Katalogu
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

2212-1
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Administracja biurowa
praca w pełnym wymiarze godzin

Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w
Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy 2 zakłady produkcyjne w Polsce (w Wyszkowie, i Radzyminie, koło
Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji
czy Rosji). Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych
drukarni na zachodniej półkuli o rocznej sprzedaży przewyższającej 5 mld USD. Od lat oferujemy naszym
klientom kompleksowy zakres usług poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego,
usług introligatorskich i dystrybucyjnych, a także szereg rozwiązań do mediów elektronicznych. Posiadamy
ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujemy się drukiem takich tytułów, jak m.in.: „Elle”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Forbes”, „CKM”, „Playboy”, „Marie Claire”, „Avanti”, „Logo”. Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA,
Metro AG, Tchibo i wielu innych. W związku z naszym rozwojem poszukujemy kandydatów/-ek na stanowisko
Młodszego Administratora Katalogu.
Zakres zadań:



dodawanie nowych i aktualizacja istniejących pozycji w katalogu na potrzeby
wszystkich działów korzystających z Request System i PO System
kontakt z klientem wewnętrznym w celu pozyskania, uzupełnienia, modyfikowania lub
aktualizacji danych niezbędnych do katalogu materiałowego

Wymagania:






wykształcenie min. średnie
bardzo dobra znajomość j. angielskiego
wysokie zdolności komunikacyjne
bardzo dobra organizacja pracy
dokładnośc i skrupulatność

Mechanik
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

5031
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Utrzymanie Ruchu
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy
Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego
w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy dwa zakłady produkcyjne w Polsce (w Wyszkowie i
Radzyminie, koło Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w
Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji). Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics
(NYSE:QUAD) - jednej z największych drukarni na zachodniej półkuli o rocznej sprzedaży
przewyższającej 5 mld USD. Od lat oferujemy naszym klientom kompleksowy zakres usług
poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego, usługi introligatorskie i
dystrybucyjne, a także szereg rozwiązań dla mediów elektronicznych. Posiadamy ugruntowaną pozycję
na rynku i zajmujemy się drukiem takich tytułów, jak m.in.: „Elle”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Forbes”, „CKM”, „Playboy”, „Marie Claire”, „Avanti”, „Logo”. Z naszych usług korzystają ponadto
Lego, IKEA, Metro AG, Tchibo i wielu innych. W związku z naszym rozwojem w Europie
poszukujemy kandydatów na stanowisko MECHANIK
Zakres zadań:


Wykonywanie konserwacji maszyn zgodnie z haromonogramem przeglądów.



Usuwanie bieżących awarii mechanicznych.



Ocena prawidłowości pracy maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z instrukcjami obsługi i
warunkami BHP.



Współpraca z obsługą maszyn w pozyskiwaniu wszelkich informacji o problemach technicznych.
Wymagania:



Wykształcenie min. średnie kierunkowe



Min. 2 lata na stanowisku Mechanik



Znajomość instrukcji, konserwacji i budowy maszyn i urządzeń



Znajomość zasad mechaniki w zakresie technikum mechanicznego



Umiejętność pracy w zespole



Sumienność i dokładność



Kreatywność w działaniu

Magazynier
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

4927
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Transport/Logistyka
praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagania







wykształcenie min. średnie
uprawnienia na wózki widłowe
doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera
bardzo dobra obsługa komputera
dokładność i skrupulatność

Imaging Operator
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

3597
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Druk/Poligrafia
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy
Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w
Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy 2 zakłady produkcyjne w Polsce (w Wyszkowie, i Radzyminie, koło
Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji
czy Rosji). Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych
drukarni na zachodniej półkuli o rocznej sprzedaży przewyższającej 5 mld USD. Od lat oferujemy naszym
klientom kompleksowy zakres usług poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego,
usług introligatorskich i dystrybucyjnych, a także szereg rozwiązań do mediów elektronicznych. Posiadamy
ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujemy się drukiem takich tytułów, jak m.in.: „Elle”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Forbes”, „CKM”, „Playboy”, „Marie Claire”, „Avanti”, „Logo”. Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA,
Metro AG, Tchibo i wielu innych.
Obecnie poszukujemy kreatywnych osób do działu Premedia w Wyszkowie, którego głównym zadaniem jest
współpraca z działami graficznymi w Quad/Graphics w Stanach Zjednoczonych.

Oferujemy:
- zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne w programach do obróbki graficznej (Adobe Photshop i
InDesign na platformie Mac OS X ,
- możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji (szkolenia z pełnego pakietu
Adobe CS, grafika 3D)
Jeśli:
- interesujesz się grafiką komputerową,
- swobodnie poslugujesz się komputerem,
- angażujesz się w to, co robisz i lubisz pracę w zespole,
-szybko się uczysz i zależy Ci na ciągłum doskonaleniu się
Dodatkowym atutem będzie znajomość programów Photoshop, InDesign, Illustrator i/lub
komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Diagnosta maszyn
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

4925
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Utrzymanie Ruchu
praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:










wykształcenie min. średnie preferowane techniczne: mechanik, elektronik
doświadczenie z zakresu diagnostyki
zmysł techniczny
komunikatywności i umiejętności do pracy w zespole
dobrej znajomości programów MS Office i MS Excel
duża dokładność i staranność
znajomość zagadnienia wibroakustyki
znajomość obsługi narzędzi służących do diagnostyki maszyn
doświadczenie z zakresu analizy i interpretacji widma drgań

Elektryk
Numer referencyjny
Kraj
Miasto
Miasto
Kategoria
Forma zatrudnienia

5032
Polska
Mazowieckie
Wyszków
Utrzymanie Ruchu
praca w pełnym wymiarze godzin

Opis oferty pracy
Quad/Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Posiadamy dwa zakłady produkcyjne w Polsce (w Wyszkowie i Radzyminie, koło
Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji,
Rosji). Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Quad/Graphics (NYSE:QUAD) - jednej z największych drukarni
na zachodniej półkuli o rocznej sprzedaży przewyższającej 5 mld USD. Od lat oferujemy naszym klientom
kompleksowy zakres usług poligraficznych w obszarze druku offsetowego rolowego i arkuszowego, usługi
introligatorskie dystrybucyjne, a także szereg rozwiązań dla mediów elektronicznych. Posiadamy ugruntowaną
pozycję na rynku i zajmujemy się drukiem takich tytułów, jak m.in.: „Elle”, „Polityka”, „Newsweek”, „Forbes”,
„CKM”, „Playboy”, „Marie Claire”, „Avanti”, „Logo”. Z naszych usług korzystają ponadto Lego, IKEA, Metro AG,
Tchibo i wielu innych. W związku z naszym rozwojem w Europie poszukujemy kandydatów na stanowisko
ELEKTRYK

Zakres zadań:
•

Wykonywanie konserwacji maszyn zgodnie z haromonogramem przeglądów.

•
•

Usuwanie bieżących awarii elektrycznych.
Ocena prawidłowości pracy maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z instrukcjami
obsługi i warunkami BHP.
Współpraca z obsługą maszyn w pozyskiwaniu wszelkich informacji o problemach
technicznych.

•

Wymagania:
•

Wykształcenie min. średnie kierunkowe

•

Min. 2 lata na stanowisku Elektryka

•

Znajomość instrukcji, konserwacji i budowy maszyn i urządzeń

•

Znajomość zasad elektryki w zakresie technikum elektronicznego

•

Umiejętność pracy w zespole

•

Sumienność i dokładność

•

Kreatywność w działaniu

Kontakt:
Slawomir.Ciesielski@qg.com

