
 
 

 
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: 

Operator Maszyn do Produkcji Tub 
Miejsce pracy: Parzniew (pow. pruszkowski) 

Nr ref .: OPT/2020/08 

Za co będziesz odpowiadać: 
• Obsługa maszyny do produkcji tub laminatowych 

• Zarządzanie zespołem na maszynie tubującej 

• Nadzór nad procesem produkcyjnym 

• Odpowiedzialność za realizację zleceń zgodnie z planem produkcyjnym 

• Ścisła współpraca z Magazynem i Kontrolą Jakości 

• Odpowiedzialność za jakość produkcji we współpracy z Kontrolą Jakości  

• Przygotowywanie i nadzór niezbędnych materiałów do produkcji 

• Raportowanie realizowanych operacji 

• Nadzór nad okresową konserwacją maszyny i zapewnienie jej efektywnej pracy  

Czego oczekujemy: 
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  

• Znajomość technologii produkcji tub laminatowych (mile widziane)  

• Doświadczenie w pracy w środowisku zorientowanym na jakość, zarządzanym zgodnie ze standardem ISO9001 oraz 

ekspozycja na wymogi ISO22000, oraz BRC 

• Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym 

• Wykształcenie min. zawodowe techniczne (średnie mile widziane)  

• Umiejętności z zakresu prac mechanicznych 

• Umiejętność pracy w zespole  

• Doskonała organizacja stanowiska pracy, uczciwość, niezawodność  

Oferujemy: 
• Ciekawą pracę w nowoczesnej, 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  

Dowozimy pracowników autobusem z kierunku Warszawy (Warszawa Zachodnia – Parzniew) 
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=7b0c92baf01747d789cbf8ceac283052

