Drukarnia „Ellert” Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się polską Drukarnią, działającą na rynku od 33 lat i zatrudniającą ponad 300 pracowników. Jesteśmy
firmą, która w przeciągu ostatnich 4 lat dokonała wymiany parku maszynowego na najnowocześniejsze maszyny renomowanych producentów Heidelberg,
KBA, BOBST. Dzięki czemu potrafimy wyróżnić się nie tylko na rodzinnym rynku poligraficznym, ale również zagranicznym. Szukam y aktywnych
pracowników, skutecznych we współpracy i działaniu, potrafiących dobrze przyswoić sobie wypracowane przez nas produkcyjne know-how.
www.ellert.pl
Jeśli czujesz, że produkcja jest właśnie tym miejscem, z którym chcesz się zaznajomić. Jeśli interesuje Cię, jak przebiegają procesy produkcyjne.
Jeśli chcesz poznać poligrafię i jej najnowocześniejsze rozwiązania od środka, a przy tym lubisz wyzwania i szybko się uczysz. Jeśli lubisz spędzać czas
z ludźmi i chcesz zdobyć doświadczenie w jednej z najnowocześniejszych w kraju firm poligraficznych,
to jesteś idealnym kandydatem na staż w Dziale Introligatorni.
Być może to waśnie Ciebie szukamy na stanowisko:

STAŻYSTA W DZIALE PRODUKCJI – INTROLIGATORNI
Miejsce pracy: Wiązowna (pow. otwocki)

Obowiązki:






Współpraca w zakresie realizacji planu produkcyjnego;
Zarządzanie stanowiskami pracy i ich efektywnością;
Przeprowadzanie kontroli jakościowych wykonywanych produktów;
Organizacja pracy maszyn produkcyjnych, pomoc przy rozwiązywaniu problemów;
Współuczestnictwo w bieżących działaniach produkcyjnych nakierowanych na optymalizację pracy i przepływu;

Wymagania:
 Absolwent/ka Technikum Poligraficznego/ studiów Poligraficznych lub student/ka ostatniego roku studiów technicznych (Poligrafia,
Inżynieria Produkcji);
 Gotowość do pracy zmianowej;
 Zainteresowania zawodowe związane z przemysłem poligraficznym;
 Otwartość na zmiany i chęć podejmowania nowych wyzwań;
 Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:






12 miesięczny płatny staż pod okiem przydzielonego Ci Opiekuna;
Zdobycie doświadczenie w firmie stosującej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne;
Ambitne i praktyczne zadania;
Pracę w dynamicznym zespole profesjonalistów;
A to wszystko w przyjaznej atmosferze

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności organizacyjnych i nie boisz się wyzwań prześlij swoje CV na adre s: kadry@ellert.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wy rażam zgodę na pr zet war zanie swoich dany ch osobowy ch dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, zgodnie z postano wieniami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie dany ch osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.
1182 ze zm.).

