
 

Drukarnia „Ellert” Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się polską Drukarnią, działającą na rynku  
od 35 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 rodzimym rynku poligraficznym,  

ale również zagranicznym.  
 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

TECHNOLOG INTROLIGATORNI 
 

Nr ref: TI 2018 
Miejsce pracy: Wiązowna 

 

Obowiązki: 
• Nadzór nad realizacją planu produkcyjnego w zakresie Działu Introligatorni; 
• Zarządzanie pracą maszyn takich jak: gilotyny, kaszerówki, maszyny sztancujące, składarko-sklejarki 

oraz prac ręcznych; 
• Stała kontrola wydajności i jakości pracy; 
• Organizowanie i nadzorowanie pracowników Działu Introligatorni; 
• Monitorowanie bieżących działań produkcyjnych z uwzględnieniem optymalizacji pracy; 
• Uczestnictwo w projektach optymalizacji produkcji, poprawy środowiska pracy oraz przestrzegania 

zasad BHP. 
 

Wymagania: 
• Proaktywne podejście do realizowania obowiązków – inicjatywa w działaniu; 
• Skrupulatność w realizacji powierzonych zadań; 
• Predyspozycje menedżerskie dot. organizowania i nadzorowania pracy zarówno swojej, jak i podległego 

pracownika; 
• Dyspozycyjność - praca w systemie trzyzmianowym. 
 

Oferujemy: 
• Atrakcyjną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej; 
• Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
• W każdy poniedziałek świeże owoce a co drugi piątek pyszne ciasto, 
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, 
• Przyjazną atmosferę i bardzo dobre warunki pracy. 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności organizacyjnych i nie boisz się wyzwań 

prześlij swoje CV na adres kadry@ellert.pl lub dostarcz osobiście do Drukarni Ellert  
Nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna 

 

Prosimy aby w tytule maile wpisać numer referencyjny podany w ogłoszeniu. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.  
Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
obecnego procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)”. 
 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Drukarnia Ellert w Wiązownej, 
ul. Nadrzeczna 17. 
 

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie informujemy o prawie do dostępu do treści 
swoich danych oraz do ich poprawiania. 
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