Drukarnia opakowań kartonowych Edelmann Poland z siedzibą w Pruszkowie koło Warszawy,
to nowoczesna organizacja wyróżniająca się dbałością o rozwój pracowników oraz zaawansowanymi
procesami produkcyjnymi zapewniającymi międzynarodowym Klientom najwyższą jakość.
W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni pracownika na stanowisko

OPERATOR SKŁADARKO-SKLEJARKI
Szczegółowy zakres obowiązków:
 Wykonywanie przyrządów maszyn klejących zapewniając jakość klejonych opakowań.
 Kontrola i prawidłowe ustawienie czytnika kodów kreskowych, czytnika kleju oraz innych urządzeni kontrolnych.
 Kontrola równoległości klejenia, poprawności sklejenia i formowania opakowania
 Prawidłowe wypełnianie kart zlecenia (GMP, ISO, 5S)
 Sprawdzenie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia przed przystąpieniem do realizacji
 Zgłaszanie usterek i awarii maszyn w programie Maszyna
 Odkładanie kartonów zbiorczych z wyrobem gotowym na palety zgodnie z opisem w tabeli pakowania.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
 Min. 2 lata samodzielnej pracy na maszynach klejących (składarko-sklejarki Bobst, Jagenberg, Heidelberg)
 Mile widziana znajomość systemów ERP: Print Manager, SAP.
Oferujemy:
 Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w rozwijającym się przedsiębiorstwie
 Przejrzyste zasady współpracy
 Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie o wysokiej
kulturze organizacyjnej
 Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji i wyników (premie kwartalne)
 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@edelmann.pl lub bezpośrednio do
Działu Personalnego.
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Drukarnia opakowań kartonowych Edelmann Poland z siedzibą w Pruszkowie koło Warszawy,
to nowoczesna organizacja wyróżniająca się dbałością o rozwój pracowników oraz zaawansowanymi
procesami produkcyjnymi zapewniającymi międzynarodowym Klientom najwyższą jakość.
W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYNY FALCUJĄCEJ
Szczegółowy zakres obowiązków:


Kontrola i prawidłowe ustawienie czytnika kodów kreskowych, oraz innych urządzeń kontrolnych.




Prawidłowe wypełnianie kart zlecenia (GMP, ISO, 5S).
Sprawdzenie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia przed przystąpieniem do realizacji.




Odkładanie kartonów zbiorczych z wyrobem gotowym na palety zgodnie z opisem w tabeli pakowania.
Transport ręczny półproduktu do falcowania oraz towaru gotowego.




Narządzanie maszyny.
Raportowanie, rejestrowanie, opisywanie i zabezpieczanie wykonywanej produkcji zgodnie z przyjętymi zasadami.




Przeprowadzanie konserwacji maszyny zgodnie z przyjętymi zasadami.
Segregowanie odpadów zgodnie z instrukcjami.

Wymagane doświadczenie zawodowe:



Min. 2 lata samodzielnej pracy na stanowisku Operatora maszyny falcującej (Guk, Stahl, Herzog & Heymann)
Mile widziana umiejętność falcowania arkuszy o gramaturach poniżej 50 g z użyciem aplikacji wody i kleju

Oferujemy:
 Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w rozwijającym się przedsiębiorstwie
 Przejrzyste zasady współpracy
 Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie o wysokiej
kulturze organizacyjnej
 Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji i wyników (premie kwartalne)
 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@edelmann.pl lub bezpośrednio do
Działu Personalnego.

Edelmann Poland Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8, hala C7
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Drukarnia opakowań kartonowych Edelmann Poland z siedzibą w Pruszkowie koło Warszawy,
to nowoczesna organizacja wyróżniająca się dbałością o rozwój pracowników oraz zaawansowanymi
procesami produkcyjnymi zapewniającymi międzynarodowym Klientom najwyższą jakość.
W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYNY DRUKUJĄCEJ
Szczegółowy zakres obowiązków:



Drukowanie na maszynie drukującej.
Uzyskanie akceptu do druku na wykonywaną produkcję.




Akceptowanie odbitek do druku innemu operatorowi maszyny drukującej.
Wykonywanie powierzonego zadania (drukowanie) zgodnie z poleceniami przełożonych, kartą zlecenia i kartą wyrobu,
założoną technologią, normami jakościowymi, przepisami obowiązującymi w Edelmann Poland.




Opisywanie i zabezpieczanie wykonanej produkcji.
Organizowanie swojemu zmiennikowi odpowiednich materiałów potrzebnych do produkcji na kolejnej zmianie (papier,
farby, środki pomocnicze i inne).




Informowanie przełożonych o przeszkodach w realizacji zadań, awariach i usterkach mogących doprowadzić do
wypadków przy pracy oraz zauważonych nieprawidłowościach w procesach technologicznych.
Koordynacja napraw i współpraca przy naprawach bieżących na obsługiwanej maszynie.



Konserwacja i czyszczenie obsługiwanej maszyny.

Wymagane doświadczenie zawodowe:


Min. 2 lata samodzielnej pracy na stanowisku Operatora maszyny drukującej (Roland 500, KBA, Heidelberg).



Mile widziana znajomość systemów ERP: Print Manager, SAP.

Oferujemy:
 Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w rozwijającym się przedsiębiorstwie
 Przejrzyste zasady współpracy
 Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie o wysokiej
kulturze organizacyjnej
 Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji i wyników (premie kwartalne)
 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą na adres: rekrutacja@edelmann.pl lub bezpośrednio do firmy.
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