
Дунапак Родина, базирана в Пловдив търси: 

 

Конструктор на опаковки от велпапе 
 

Основни отговорности: 

 Разработва уникални и иновативни решения за опаковки от велпапе за нашите клиенти. 

 Участва в  разработването на нови опаковки от велпапе , от генерирането на идеята 

до утвърждаването на концепцията, превръщайки ги в практически предложения, 

подходящи за производство. 

 Консултира клиенти по технически въпроси при използването на опаковки от 

велпапе и преглежда дизайна им  за съвместимост с производствената технология. 

Разработва и поддържа техническа документация (технологични карти) за 

производство на опаковки, според изискванията на клиента и приетите стандарти във 

фирмата. 

 Подготвя и  задава задачи към външни доставчици. 

 Извършва проверка и  одобрява в производството . 

 Анализира пазара на опаковки, за да идентифицира потенциални възможности за 

иновации и оптимизиране на произвежданите опаковки. 

 Интензивно комуникира с търговския отдел и клиентите за отличен краен резултат. 

Очаквания:  

 Висше образование (Техническо, "Печат", "Целулоза, хартия и опаковки", "Печатни 

технологии" и "Опаковъчно оборудване и технологии" 

 Ще бъдат взети предвид и нови завършили или студенти от последната година  

 Отлични умения за работа с MS Office, AutoCad, , EngView 

 Познаване на процесите на проектиране и производство на велпапе (считано за 

предимство). 

 Умения за ефективна комуникация и работа в екип. 

 Умения за техническо консултиране и поддръжка на клиенти, използващи гофрирани 

кутии в своя бизнес. 

 Доброто ниво на писмен и говорим английски е задължително. 

 Готовност за поемане на отговорност. 

 Постоянство, ориентация към клиента. 

Ние предлагаме: 

 Положителна работна среда  и жизнен екип от професионалисти, с фокус 

върху  устойчивото развитие. 

 Работа в международна компания - лидер в своята индустрия в България, ЦИЕ, Турция 

и Русия. 

 Професионални предизвикателства , възможност да разгърнете  творческия си 

потенциал и демонстрират иновация и инициативност. 

 Конкурентна основна заплата за пазара и бонуси, базирани на резултатите; 

 Бонуси за препоръчани служители; 

При интерес пишете на:  : Galina.Georgievа@dunapack-packaging.com 

Само кандидатите, включени в краткия списък, ще бъдат поканени на интервю.  

mailto:Galina.Georgiev%D0%B0@dunapack-packaging.com
mailto:Galina.Georgiev%D0%B0@dunapack-packaging.com

