W GRASP GROUP od 1998 roku zajmujemy się marketingiem dla międzynarodowych
koncernów w Polsce i zagranicą. W ramach działań marketingowych prowadzimy kampanie
360 od pomysłu po realizację. W ramach grupy jeden z naszych podmiotów zależnych
GRASP24.pl specjalizuje się w szeroko rozumianej produkcji reklamowej, ze szczególnym
nastawieniem na produkcje niskonakładowe. Nasi klienci operują między innym w takich
branżach jak: FMCG, opieka zdrowotna, elektronika, szkolenia, reklama, budownictwo,
architektura, eventy, finanse. W związku z dynamicznym rozwojem firmy jak i nowych usług,
aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko(a):
SPECJALISTA DS. DRUKU CYFROWEGO, DRUKARZ
Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:
weryfikacja poprawności przygotowania plików produkcyjnych ze specyfikacją
zleceń,
obsługa maszyn drukujących w zakresie wysokonakładowego druku cyfrowego od A4
do A0 + w technologii laserowej, pigmentowej, ekosolventowej, latexowej,
praca w systemie zmianowym 24 godzinnym / pełny etat.

WYMAGANIA:
wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe,
dobra organizacja pracy i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
chęć do doskonalenia umiejętności i otwartość na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i
pozyskiwanie nowych kompetencji,
wysoka kultura osobista,
minimum roczne doświadczenie w branży poligraficznej lub jako operator DTP,
znajomość programów: Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign oraz pakietu MS Office,
umiejętność przygotowania plików do druku cyfrowego ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień kolorystycznych oraz przygotowanie impozycji,
znajomość technologii druku na różnych mediach takich jak: papiery satynowe,
papiery kredowe, papiery offsetowe, papiery ozdobne i materiały samoprzylepne, kartony, kalki techniczne, folie transparentne,
znajomość różnych technik uszlachetnienia druku oraz zagadnień z zakresu
wykańczania prac takich jak: bindowanie, laminowanie, bigowanie, perforacja, rycowanie, składanie rysunków architektonicznych itp.,
umiejętność obsługi urządzeń skanujących w tym: skanowanie dokumentów, plakatów, map, planów architektonicznych,
umiejętność przygotowania i wykonania archiwizacji na nośnikach elektronicznych,
praca na pełny etat w systemie zmianowym.

OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności,
możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych kompetencji,
stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu),

przyjazną atmosferę pracy, w młodym, energicznym, kompetentnym i naprawdę
profesjonalnym zespole,
pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
pracę w systemie zmianowym,.

