PACK EAST EООД, чиято основна дейност е производството на рекламни материали,е международна компания,
създадена през 2002 година.
Компанията е част от групата GD Communication, която помага на своите партньори да спечелят и задържат своите клиенти
с оптимизирани решения в областта на рекламната комуникация и опаковките.
Групата развива дейността си на международно ниво, за да обслужва по-добре своите клиенти в тяхното световно развитие. Вие ставате
част от динамична структура, силно привързана към уважението към човешките ценности. Идеята за ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, стабилно
поддържана и прокарвана в компанията вече четири години, насърчава автономността и благосъстоянието на служителите.

ПРОЕКТИРАНЕ
И ПРЕДПЕЧАТ НА ОП
АКОВКИ
Във връзка с развитие на дейността си, PACK EAST търси
"СПЕЦИАЛИСТ ПРОЕКТИРАНЕ И ПРЕДПЕЧАТ НА ОПАКОВКИ" на
постоянен трудов договор за завода ни в Сливница.

Искате ли да сте част от водеща на пазара компания?
Търсен профил:

Имате поне 2 години опит като Инженер на опаковки (или завършено висше образование по
``Индустриален дизайн``; ``Дизайн на опаковки`` или сходна специалност) ?
Служите си добре с английски ?
Работите с Adobe (Illustrator) ? (Владеенето на Autocad и / или Софтуер за дизайн на
опаковки е задължително)
Притежавате добри компютърни умения - Excel, Word, Outlook и Power Point ?
Имате познания в областта на печата ?
Работите добре в екип ? Учите бързо и динамичната среда ви харесва ?
Умеете да работите самостоятелно и да управлявате едновременно множество задачи и
проекти ?
Вие сте организирани, точни, спазвате сроковете и обръщате внимание на детайлите ?
Ако да, присъединете се към нашия екип !
Основни отговорности:

Дизайнерът на опаковки отговаря за изпълнението на всички аспекти по цялостно проектиране
на опаковките, използвайки теоретични знания и практически методи за проектиране.
Разработване на проектни планове въз основа на работни срещи, груби скици и чертежи на
клиента
Изработване на технически чертежи на нови и вече съществуващи продукти
Бързо ориентиране и комуникация за обхвата, спецификациите и промените по даден проект
Създаване на прототипи
Подпомагане на нуждите на клиентите в проектирането и дизайна на опаковките
Следене на най-новата налична информация относно дизайна и проектирането на опаковки
Отправяне на препоръки за подобряване на процесите
Допълнителни задължения, както са възложени
Защо да изберете нас:
Добро заплащане, в зависимост от профила;
Превоз до и от Сливница - при необходимост (Време за пътуване - около 20 мин.)
Приятелска работна среда
Специализирани обучения;
Възможност за професионален обмен в групата GDCom
Социални придобивки - ваучери за храна, безплатен транспорт,
допълнително здравно осигуряване, карти за спорт; и т.н.
Възможности за развитие
Трудов договор (6-месечен изпитателен срок)
Стабилност

Моля, изпратете вашата автобиография на адрес: gkavrakova@yopak.net
Благодарим на всички кандидати за проявения интерес, ще се свържем с избраните за интервю!

