
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:  
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z poz. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Tomex – Tomasz Woźniczko w Sośnicowicach, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego  i 

przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

Firma Tomex z siedzibą w Sośnicowicach – producent i dostawca szerokiego asortymentu 
rozwiązań do znakowania i identyfikacji produktów. 

www.etykiety-tomex.pl 

W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy młodych i energicznych osób na stanowisko: 

PRACOWNIK DRUKARNI FLEKSOGRAFICZNEJ

WYMAGANIA: 

 Praca przy urządzeniach mechanicznych, sterowanych elektronicznie w branży poligraficznej,

 Wykształcenie: zawodowe/średnie mile widziane,

 Kompetencje: sumienność, dokładność, zaangażowanie w wykonywane zadania, chęć samodzielnego

rozwiązywania problemów, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, znajomość budowy i

obsługi maszyn fleksograficznych,

 Umiejętności: umiejętność porozumiewania się, podejmowanie szybkich decyzji,

 Cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zainteresowanie procesem produkcyjnym, lojalność,

odpowiedzialność, chęć pomocy innym,

 Znajomość oprogramowania komputerowego: Obsługa poczty elektronicznej, MS Excel, MS Word.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Znajomość obsługi maszyn znajdujących się w firmie TOMEX,

 Znajomość obsługi programu TOMEX,

 Kontrolowanie jakości produkowanych produktów,

 Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę,

 Uczestnictwo w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

 Wykonywanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym,

 Konserwacja i serwis maszyny do druku flexo,

 Dbałość o powierzone mienie (wg protokołów przekazania).

OFERUJEMY: 

• Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności,

• Umowa o pracę na cały etat,

• Pracę w nowym i nowoczesnym budynku (klimatyzacja, aneksy kuchenne, jadalnia, kawa, herbata),

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

• Warunki zgodne z protokołami oceny ryzyka zawodowego,

• Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji z możliwością szkoleń,

• Świadczenia dodatkowe (ubezpieczenie NNW),

• Celebrujemy urodziny pracowników :)

Dokumenty aplikacyjne (CV z profesjonalnym zdjęciem oraz list motywacyjny) proszę o przesyłanie na adres: 

rekrutacja@etykiety-tomex.pl 

http://www.etykiety-tomex.pl/
mailto:rekrutacja@etykiety-tomex.pl

