
Firma Schumacher Packaging, 
jeden z największych europejskich 

producentów opakowań z tektury litej i falistej,
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Operator maszyn
produkcyjnych

(Miejsce pracy: Krępice obok Wrocławia)

Szybka ścieżka awansu

3- miesięczne szkolenie wdrożeniowe do pracy
przy obsłudze maszyny

Oferujemy również:

• stabilne zatrudnienie / umowa o pracę

• atrakcyjne wynagrodzenie, premie miesięczne i 
kwartalne/inne dodatki do płacy zasadniczej

• darmowy dojazd do / z pracy z pow. średzkiego, 
Leśnicy, a teraz również na trasie: 

Wąsosz-Wińsko-Wołów-Brzeg Dolny

• bogaty pakiet benefitów pozapłacowych

Główne zadania: 

• ustawianie maszyn zgodnie z Kartą Technologiczną

• odpowiedzialność i nadzór nad zespołem 
pracowników

• kontrola wyrobu pod względem jakościowym

• dbałość o wykonanie planu produkcyjnego

Jeśli jesteś osobą, która lubi pracować w zespole, 
zaangażowaną, odpowiedzialną i gotową do pracy 
w systemie 3-zmianowym lub 4-brygadowym

           aplikuj na adres: 
     rekrutacja_wro@schumacher-packaging.com

 lub pocztą
  Schumacher Packaging Sp. z o.o., 
  ul. Wrocławska 66, Krępice, 55-330 Miękinia

www.schumacher-packaging.com
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Firma Schumacher Packaging jest jednym 
z największych europejskich producentów

opakowań z  tektury litej i falistej.  
Aktualnie do naszego zakładu w Krępicach 

pod Wrocławiem poszukujemy osób na stanowisko
w dziale logistyki:

Operator wózka
jezdniowego 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie / umowa o pracę

• darmowy dojazd do / z pracy z powiatu średzkiego,   

             Leśnicy, a teraz również na trasie: 
Wąsosz-Wińsko-Wołów-Brzeg Dolny

• upominki jubileuszowe i okazjonalne

• świąteczne bony pieniężne, paczki dla dzieci

• kartę Multisport i bilety do kina

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
i prywatnej opieki medycznej

Oczekujemy: 

•  minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego

• uprawnień do obsługi wózków jezdniowych wydanych

  przez UDT

• wykształcenia minimum zawodowego

• znajomości obsługi komputera 

• gotowości do pracy w systemie IV brygadowym 

Główne zadania: 

• załadunek wyrobów gotowych 

• rozładunek towarów przychodzących 

• magazynowanie produktów gotowych 

• segregacja towaru na magazynie 

• utrzymanie porządku na magazynie

CV  z nazwą stanowiska w tytule maila prosimy przesłać 
na adres: rekrutacja_wro@schumacher-packaging.com

     

www.schumacher-packaging.com



Szukasz swojej pierwszej pracy 
lub chcesz zmienić pracodawcę?

Zgłoś się do nas!

Firma Schumacher Packaging jest jednym 
z największych europejskich producentów

opakowań z tektury. 
Aktualnie do zakładu w Krępicach, 

pod Wrocławiem, poszukujemy osób 
na stanowisko:

Pracownik  Produkcji

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie / umowa o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie, premie miesięczne
  i  kwartalne/inne dodatki do płacy zasadniczej

       - darmowy dojazd do/z pracy z powiatu średzkiego,  
          Leśnicy, a teraz również na trasie: 

  Wąsosz-Wińsko-Wołów-Brzeg Dolny
- zmianowy system czasu pracy
- upominki jubileuszowe za staż pracy
- upominki okazjonalne: wyprawka na okoliczność   
  urodzenia dziecka/upominki z okazji zawarcia 
  związku małżeńskiego
- świąteczne bony pieniężne, paczki dla dzieci
- kartę Multisport i bilety do kina
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia

          grupowego i prywatnej opieki medycznej
- atmosferę firmy rodzinnej, bezpieczne i przyjazne  
  środowisko pracy

CV  z nazwą stanowiska w tytule maila prosimy
przesłać na: 

     rekrutacja_wro@schumacher-packaging.com
lub pocztą

Schumacher Packaging Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 66, Krępice, 55-330 Miękinia
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