Jesteśmy niekwestionowanym, europejskim liderem wyposażenia powierzchni
handlowych i magazynowych. Od ponad 30 lat z sukcesem realizujemy strategię
zrównoważonego rozwoju. Obecnie dostarczamy nasze rozwiązania do ponad 60
krajów na całym świecie. W skład Grupy MAGO wchodzą zakłady produkcyjne w
Ruścu, Rawie Mazowieckiej oraz 6 oddziałów zagranicznych.
Wybierz lidera w branży i postaw na rozwój osobisty!
Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. Projektowania Opakowań
Miejsce pracy: Nadarzyn k/Warszawy
(20 min. od centrum Warszawy)
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:
•
•
•
•
•
•

Optymalizacja istniejących opakowań oraz procesu pakowania.
Opracowywanie nowych rozwiązań zgodnych z potrzebami
Klienta/Konsumenta.
Definiowanie materiałów, konstrukcji i specyfikacji opakowaniowych przy
współpracy z producentami opakowań i działem zakupów.
Aktywne uczestnictwo w projektach mających na celu optymalizacje kosztów,
procesów oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.
Określanie priorytetów zadań oraz odpowiedzialność za terminową realizację
założonych celów, w ramach realizowanych projektów.
Ścisła współpraca z innymi działami firmy w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań przez Dział Opakowań.

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI:
•
•
•
•

Znasz programy komputerowe do projektowania 3D, np. Autodesk Inventor,
AutoCad itp. – warunek konieczny
Masz doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie
produkującym/projektującym opakowania – warunek koniczny
Znasz systemy klasy ERP – warunek konieczny, mile widziana znajomość
programu Softlab.
Posiadasz umiejętność czytania rysunku technicznego.

•
•
•
•
•
•
•

Posiadasz praktyczną znajomość rynku opakowaniowego.
Masz wykształcenie co najmniej średnie.
Wykazujesz chęć inicjowania zmian oraz wprowadzania usprawnień w
istniejących procesach.
Umiesz pracować w zespole i łatwo komunikujesz się z innymi.
Wykazujesz samodzielność i rzetelność w działaniu.
Mile widziane: wykształcenie wyższe, absolwent kierunków Inżynieria
Materiałowa, Materiałoznawstwo, Inżynieria Opakowaniowa.
Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie
produkującym/projektującym opakowania.

PROPONUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciekawą, pełną wyzwań pracę w polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmie o
międzynarodowym zasięgu.
Uczestniczenie w zaawansowanych projektach i możliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami.
Pracę w otwartym, kompetentnym oraz kreatywnym zespole.
Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
Narzędzia pracy dostosowane do zajmowanego stanowiska i niezbędne do
realizacji powierzonych zadań.
Pakiet szkoleń adaptacyjnych i wsparcie w pierwszych miesiącach pracy.
Dofinansowanie do szkoleń i kursów.
Świadczenia świąteczne.
Dofinansowanie do wypoczynku.
Program opieki medycznej oraz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI
KANDYDATAMI.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „ Oświadczam, że przekazuję
moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi
prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn.zm.

