
Для нашого ділового району в Бергкірхені (поблизу Мюнхена) ми шукаємо нових крутих колег на
повний або неповний робочий день для підтримки нашого виробництва.

ТВОЇ ЗАВДАННЯ – ВОНИ ЗАПАЛЮЮТЬ ТЕБЕ:
● Ти відповідаєш за найрізноманітніші виробничі операції, такі як друк, різання,

пакування в термозбіжну плівку, обрамлення, комплектування або пакування
фотографій

● У складі нашої чудової виробничої команди ти познайомишся з різними
оброблювальними станціями і будеш відповідати за безперебійний виробничий процес

● Ти стаєш компетентним у оснащенні, налаштуванні та обслуговуванні машин у
виробничому процесі, і тебе не лякають більш складні машини

● Роботи з прибирання та технічного обслуговування також належать до сфери твоєї
відповідальності

ЦЕ ТИ ПРИХОПИШ ІЗ СОБОЮ:
● Ти вже отримав великий досвід на виробництві
● Твоя дуже гарна технічна грамотність допоможе тобі швидко зрозуміти виробничі та

технологічні процеси
● Продуктивність і якість особливо важливі для тебе
● Ти захоплений своєю роботою

НАШІ ПЕРЕВАГИ:
● Безпечне та довгострокове робоче місце
● Великі та доброзичливі члени команди
● Пунктуальна виплата зарплати
● Безкоштовний спецодяг
● Різні тренінги та курси німецької мови
● Робота з сучасною машинотехнікою
● Робота на повний або неповний робочий день
● Шаттл-Підтримка для легкого приходу на наше виробництво

ЗАЦІКАВИВСЯ? ТОДІ ВПЕРЕД!



Будь ласка, зв'яжіться з нами за телефоном (08131 - 9999 319) або поштою (jobs@myposter.de).

Повідомте нам, якщо вам потрібна додаткова підтримка, наприклад, допомога в пошуку інтеграції або
мовних курсів. Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, будь ласка, зв'яжіться з нами!
#standwithukraine

А ХТО МИ?
Ми друкуємо постери! Це правда, але ми також – дуже успішна компанія з продажів через
Інтернет у сфері цифрового друку преміум-класу і маємо багато продукції, пов’язаної із
зображеннями. Починаючи з 2011 року, ми вкладаємо всю душу в те, щоб на нашому сайті та в
застосунку запропонувати своїм клієнтам чудові фотопродукти відповідно до їх індивідуальних
побажань. Але ми не лише експерти в онлайн-бізнесі, ми також виробляємо всю продукцію
самі!

myposter GmbH
Breitenau 7
85232 Bergkirchen


