
HEJ TY! Lubisz pomagać i jesteś graczem zespołowym? Opieka i jakość są dla Ciebie ważne? W takim
razie jesteś dla nas odpowiednią osobą! Jesteśmy MYPOSTER, odnoszącą sukcesy firmą e-commerce
zajmującą się drukiem cyfrowym premium i wciąż w szybkim tempie! Ponieważ jesteśmy nie tylko
ekspertami w biznesie internetowym, wszystkie produkty produkujemy również sami - od 2011 roku i przy
pomocy naszych 350 pracowników!

Ty również możesz rozwijać się razem z nami i aplikować już teraz jako pracownik produkcyjny w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin (m/k/d) w naszej lokalizacji w Bitterfeld-Wolfen (koło Lipska).

TWOJE ZADANIA - MASZ PASJĘ DO:
● Jesteś odpowiedzialny za różnorodne prace produkcyjne, takie jak drukowanie, cięcie, obkurczanie,

oprawianie, pobieranie lub pakowanie zdjęć
● Jesteś odpowiedzialny za konfigurację i obsługę maszyn
● Nie boisz się też bardziej skomplikowanych maszyn
● Prace porządkowe i konserwacyjne są również częścią twojego obszaru odpowiedzialności
● Zapewniasz płynny proces produkcji
● Dbasz o nienaganną jakość naszych produktów

CO PRZYNOSISZ ZE SOBĄ:
● Masz już doświadczenie w produkcji
● Twoje zrozumienie techniczne pomoże Ci szybko zrozumieć procesy produkcyjne
● Pracujesz ostrożnie i masz zdolności manualne
● Wnosisz dużo motywacji i jesteś niezawodny
● Jesteś elastyczny pod względem czasu i możesz również pracować na zmiany naprzemienne

(zmiana wczesna lub późna)
● Zaletą jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

DLACZEGO Z NAMI ZACZĄĆ?
● Świetna atmosfera w zespole i dobra zabawa w pracy
● Zróżnicowane i ekscytujące zadania
● Poznasz różne stacje w naszej produkcji
● Nie mamy nocnych zmian
● Otwarta i przejrzysta komunikacja w całym zespole
● Każdy może wnieść do nas pomysły
● Liczne imprezy zespołowe takie jak impreza letnia, noc w kasynie i inne



● Dodatki i rabaty pracownicze na nasze produkty i u naszych partnerów
● Program pojazdów (E-) MINI i leasing rowerów/e-rowerów za pośrednictwem JobRad

CIEKAWSKI? WIĘC Idź!
Skontaktuj się z nami telefonicznie (08131 - 9999 319) lub e-mailem na adres jobs@myposter.de.
Możesz również przesłać nam swoje CV lub po prostu przesłać je online na stronie zespołu.

myposter GmbH
Sonnenallee 14-30
06766 Bitterfeld-Wolfen


