
TECHNOLOG
(w obszarze maszyn papierniczych) 

Twój profil:
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: 

papiernictwo i poligrafia, chemiczna technologia drewna, 

mechaniczna technologia drewna, inżynieria chemiczna i 

procesowa, inżynieria produkcji);

• Wiedza z zakresu technologii celulozy i papieru oraz 

najnowszych metod i technik badań laboratoryjnych;

• Dobra znajomość języka angielskiego; 

• Analityczne podejście do problemów;

• Bardzo dobre zdolności organizacyjne; 

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

• Nastawienie na rozwój i poznawanie nowych zagadnień;

• Znajomość pakietu MS Office.

Nasza oferta:
•Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w jednym z 

największych zakładów papierniczych w Europie o silnej 

pozycji na rynku;

•Atrakcyjny pakiet motywacyjny, m.in. premia kwartalna, 

nagroda roczna, bonus urlopowy i świąteczny;

•Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie 

posiłków, żłobka, przedszkola, kolonii dla dzieci, sanatoriów, 

karty Multisport oraz wyjazdów sportowo-rekreacyjnych;

•Wysoka dbałość o standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia;

•Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów 

zarządzania;

•Rozwój zawodowy oraz szeroki pakiet szkoleń.

Twoje zadania:
• Zapewnienie wysokiej jakości produkowanego papieru 

poprzez kontrolę surowców i procesów oraz wyrobów 

gotowych zgodnie z potrzebami klientów;

• Analiza wskaźników technologiczno-produkcyjnych i 

kosztowych pod względem ich optymalizacji;

• Udoskonalanie procesów technologicznych, wprowadzanie 

nowych technologii w celu  redukcji kosztów i zwiększenia 

wydajności ;

• Współudział w opracowywaniu planów produkcyjnych i 

remontowych wydziału;

• Nadzorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;

• Wypracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w nadzorowanym ciągu 

produkcyjnym;

• Realizacja nowych projektów zmierzających do zwiększenia 

zdolności produkcyjnych lub optymalizacji kosztów;

• Ścisła współpraca z działem serwisu technicznego i udział w 

serwisowaniu klientów (współpraca z firmami zagranicznymi).

Skontaktuj się!
Dział Personalny czeka na Pani/ Pana dokumenty .

Mondi Świecie S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

Email: mppswiecie.rekrutacja@mondigroup.com

Tel: +48 52 332 1451

Prosimy o dołączenie oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o

Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Jednocześnie

informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dział Technologii 

i Ochrony Środowiska 

Mondi Świecie S.A. 

oczekuje Pani/ Pana 

wsparcia na stanowisku 

Dołącz do Mondi i rozwiń swój prawdziwy potencjał w międzynarodowej grupie z branży produkcji opakowań 

i papieru, zatrudniającej 25.000 osób w 30 krajach na całym świecie. Kluczowe zakłady Grupy znajdują się w Europie 

Centralnej, Rosji, obu Amerykach i RPA. Jesteśmy silnie skoncentrowani na klientach. 

Od 1973 roku opracowujemy innowacyjne produkty.


