
 
 

 
 

  

Korporacja KGL to spółka zajmująca się produkcją tworzyw sztucznych metodą termoformowania, 
dystrybucją granulatów tworzyw sztucznych, importem surowców i półproduktów oraz sprzedażą i eksportem 
tworzyw sztucznych. Ponadto KGL to elastyczny i uniwersalny producent opakowań z tworzyw sztucznych. 
Spółka produkuje folie oraz opakowania z tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu metod ekstruzji, 
termoformowania i wtrysku. 

Centrala spółki zlokalizowana jest w Mościskach (pow. warszawski zachodni), a biura, hale produkcyjne oraz 
magazyny Korporacji KGL mieszczą się ponadto w Klaudynie k./ Warszawy, Rzakcie k./ Otwocka oraz w 
Kostrzynie Wlkp. k/ Poznania. 

 

W całej Grupie KGL pracuje już ponad 750 osób w kilku lokalizacjach. Jeżeli bliski jest Ci rozwój 
zawodowy oraz praca w oparciu o profesjonalizm i wartości, dołącz do nas - zapraszamy do 
aplikowania na stanowisko: 

Drukarz – suchy offset 
miejsce pracy: Klaudyn 

Obowiązki: 

• Obsługa maszyn drukujących offsetowych technologią suchego offsetu, 
• Nadzór nad procesem i realizacją nadruku, 
• Ustawianie właściwych parametrów i zapewnienie efektywnej pracy obsługiwanej maszyny, 
• Produkowanie wyrobu zgodnie ze specyfikacją oraz bieżąca kontrola jakości produkcji, 
• Obsługa, przezbrajanie oraz nadzór nad procesem nadruku i wypełnianie dokumentacji produkcyjnej, 
• Dbałość o stan narzędzi i urządzeń używanych podczas pracy, 
• Czyszczenie i konserwacja maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, 
• Raportowanie wykonanej pracy przełożonemu. 
• Udział w realizacji projektu NCBR „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie  recyklatów 
poliestrów” w zakresie: 

o opracowania technologii zadruku wytworzonych opakowań prototypowych, 
o doboru farb 
o doboru i testów mandreli transportujących opakowania oraz wzorów klisz/matryc. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie, zawodowe, 
• min. roczne doświadczenie na stanowisku samodzielnego Maszynisty Offsetowego przy produkcji opakowań 

(kubki z nadrukiem), 
• umiejętność obsługi maszyn w technologii suchego offsetu, 
• znajomość zasad technologii, 
• umiejętność pracy zespołowej, 
• znajomość procesów produkcyjnych, 
• umiejętność mieszania farb w celu uzyskania kolorystyki będzie dodatkowym atutem, 
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów. 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę, 
• Stałe, comiesięczne i regularne wynagrodzenie zawsze na koncie Pracownika na czas - 10. 

każdego miesiąca, 
• Premię za rzetelną pracę stanowiącą dodatek do każdej godziny i wypłacaną po każdym miesiącu, 
• Opiekę medyczną Medicover oraz kartę Multisport lub bilety do kina/ teatru. 

Osoba do kontaktu: 

Sylwia Rybkowska  
e-mail: s.rybkowska@kgl.pl 
tel. +48 883 354 123 

Na ww. stanowisko można też aplikować na stronie Pracuj.pl: 

https://www.pracuj.pl/praca/drukarz-suchy-offset-klaudyn-pow-warszawski-zachodni%2Coferta%2C7335683 
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