
 
 

 
Formika jest producentem opakowań dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Sprzedaje 
swoje produkty w ponad 40 krajach na 4 kontynentach. Dzięki ciągłemu ulepszaniu kultury organizacyjnej budowanej 
na szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności oraz nieprzerywalnym inwestycjom w najnowszą technologię, na przestrzeni 
lat Formika stała się wiodącym dostawcą na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukuje do 
swojego zespołu pracowników na stanowisko: 

TECHNOLOG 
Miejsce pracy: Parzniew (pow. pruszkowski) 

Nr ref.: TECH/2020/06 

Za co będziesz odpowiadać: 
• Kontrola procesów technologicznych występujących w firmie 

• Czynny udział w doskonaleniu istniejącej technologii i poszukiwanie nowych rozwiązań 

• Opracowanie i nadzór nad dokumentacją technologiczną i systemową w ramach obszaru produkcji, 

• Przygotowywanie wewnętrznych procedur i systemów informacyjnych w celu optymalizacji procesu produkcji, 

• Przeprowadzanie działań kontrolnych w ramach bieżącej oceny prawidłowości przebiegu procesów 

produkcyjnych, oceny jakości surowców i wyrobów gotowych 

• Wsparcie obszaru nowego produktu w celu wprowadzenia nowych podłoży, farb itp. 

• Optymalizacja procesów produkcyjnych, monitorowanie wskaźników jakościowych, kontrola parametrów 

wydajnościowych, 

• Codzienna, bieżąca współpraca z działami druku, wycinania, przewijania oraz kontroli jakości. 

Czego oczekujemy: 

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: poligrafia) 

• Wiedza specjalistyczna z zakresu produktów z branży drukarskiej, 

• Mile widziane doświadczenie w technologii druku flexo UV 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży poligraficznej 

• Umiejętność współpracy z zespołem 

• Odpowiedzialność i sumienność 

• Zdolności techniczne, analityczne myślenie 

• Umiejętność prowadzenie i nadzorowania projektów,  

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego  

• Biegła obsługa komputera w zakresie Office 

• Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 

Oferujemy: 
• Ciekawą pracę w nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym 

• Perspektywę rozwoju w ramach struktury Firmy 

• Pracę w twórczej i przyjaznej atmosferze 

• Stabilne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności 

• Profesjonalne szkolenia 

• Atrakcyjny pakiet benefitów w tym: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do 
obiadów, kart Multisport.  

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. 
  

Aplikuj  

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fc3f366b045a4660963e284946d05977

