
 
 

 
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: 

Staż w Dziale Rozliczeń Produkcji 
Miejsce pracy: Brwinów 

Nr ref.: SRP/2022/05 

Jesteś idealnym kandydatem jeżeli: 

• akurat kończysz studia lub już jesteś absolwentem kierunków takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, 
inżynieria produkcji   

• chciałbyś rozpocząć karierę w jednej z najlepszych  drukarni fleksograficznych w Europie  

• interesują Cię zagadnienia z obszaru controllingu produkcyjnego, wskaźników efektywnościowych dla produkcji, 
systemów dostarczających dane do zarządzania produkcją  

• masz zdolność analitycznego myślenia, a przy tym umiesz sprawnie posługiwać się pakietem MS Office (w 
szczególności Excel)  

• dostrzegasz wyzwania, zamiast problemów 

• jesteś graczem zespołowym, charakteryzuje Cię otwartość i koncentracja na ciągłym podwyższaniu poziomu 
własnych umiejętności 

• posiadasz wysokie umiejętności komunikacyjne 

Możemy zaoferować Ci:  

• 12 miesięczny płatny staż 

• zatrudnienie na umowę o pracę 

• możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym 

• benefity takie jak: karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie do obiadów w firmowej kantynie  

W czasie stażu będziesz odpowiadać za: 

• kontrolę przepływu i zużycia materiałów i surowców  

• terminowe rozliczanie zleceń produkcyjnych 

• obsługę procesu wydawania odzieży oraz obuwia roboczego (ścisła współpraca z firmą odzieżową) 

• kontrolę stanów oraz zapewnienie materiałów pomocniczych, niezbędnych dla działów produkcyjnych  

• nadzór nad wydawaniem narzędzi pracownikom produkcyjnym  

• wsparcie w procesie przyjęciu nowych pracowników (wyrabianie kart dostępu, identyfikatorów) 

• współpracę z działem HR i BHP w bieżących sprawach dotyczących pracowników produkcji  

• wsparcie liderów oraz kierowników w bieżących sprawach dotyczących produkcji  

  

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=4ccc288dada14772bfcfbd5f27089f72

