Dział Projektowania Mondi Szczecin Sp. z o.o. oczekuje Twojego wsparcia na
stanowisku

Referent ds. Projektowania
Dołącz do Mondi i rozwiń swój prawdziwy potencjał w międzynarodowej grupie z branży produkcji
opakowań i papieru, zatrudniającej 26.000 osób w 31 krajach na całym świecie. Kluczowe zakłady
Grupy znajdują się w Europie Centralnej, Rosji, obu Amerykach i RPA. Jesteśmy silnie
skoncentrowani na klientach. Od 1973 roku opracowujemy innowacyjne produkty.

Co będziesz robić:

Czego oczekujemy:














projektowanie opakowań z tektury
falistej,
wdrażanie projektów do realizacji,
nadzór i kontrola nad wyrobem
gotowym,
dbałość o stan techniczny narzędzi i
urządzeń działu,
zarządzanie własnymi projektami,
współpraca z innymi działami firmy i
klientami,
wspieranie Działu Sprzedaży,
zamawianie i przyjmowanie narzędzi,
obsługa plotera tnącego









wykształcenie wyższe techniczne, mile
widziany kierunek graficzny,
mile widziane doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku,
znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego,
znajomość pakietu MS OFFICE,
znajomość programu Corel Draw,
bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność radzenia sobie ze
stresem,
prawo jazdy kat B

Nasza oferta:
Skontaktuj się!
• Zatrudnienie w firmie o silnej pozycji na rynku;
Dział Personalny czeka na Pani/ Pana dokumenty. W temacie
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
maila proszę o dopisek „Referent ds. Projektowania - de.”.
• System premiowy,
Mondi Szczecin Sp. z o.o. ul. Słoneczna 20, 72-123 Kliniska
• Wiele programów motywacyjnych,
Email: rekrutacja.szczecin@mondigroup.com
• Szeroki pakiet socjalny,
Tel: +48 91 469 87 50
• Kasa zapomogowo – pożyczkowa,
• Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów Prosimy o dołączenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
zarządzania stosowanych w przemyśle;

• Szansę rozwoju zawodowego w ramach międzynarodowej
organizacji i szeroki pakiet szkoleń.

moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz 677
z pózn. Zm.)).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich ulica Słoneczna 20. Firma będzie przetwarzać Twoje dane w celu
związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku
od dnia złożenia aplikacji.

