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Η Plastimak S.A. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρυμένη το 

1989, αποτελεί πλέον μία από τις πιο υγιείς εταιρίες μεταποίησης συσκευασίας στην Ελληνική 

αγορά, ενώ πλέον έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρία 

έχει την έδρα της στη Χαλκιδική, μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.  
 

Μέσω συνεχών επενδύσεων σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα 

συστήματα περιβάλλοντος και ποιότητας, προσφέρουμε προϊόντα συσκευασίας της ύψιστης 

ποιότητας, στηρίζοντας τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, το εργασιακό κλίμα εντός της 

εταιρίας παραμένει φιλικό, καθώς υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς κάθε εργαζόμενο μας. 

 

Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας: 

 

Στέλεχος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

ΔΠ.6.21 
 

Αρμοδιότητες & καθήκοντα: 

• Πραγματοποίηση ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

προϊόντων 

• Τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των τελικών προϊόντων 

• Πραγματοποίηση ελέγχων κατά την παραγωγή των τυπωμένων δειγμάτων 

• Εργαστηριακές μετρήσεις 

• Χειρισμός και επίλυση προβλημάτων 

 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο, εμπειρία και γνώσεις: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού Μηχανικού ή παρεμφερές, 

απαραίτητο 

• Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση σε κλάδο τροφίμων, φαρμάκων, ή 

καλλυντικών, επιθυμητή  

• Γνώση HACCP, ISO και άλλων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως BRC και IFS 

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά/Ικανότητες: 

• Αναλυτική και κριτική ικανότητα 

• Επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες  

• Υπολογιστική ικανότητα, παρατηρητικότητα 

• Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
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Παροχές: 

Παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής 

και Υγείας, άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο 

επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς επίσης συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης.  

 

Ωράριο: 8:00 – 16:00 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Eάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, με θέμα 

ΔΠ.6.21 στην ακόλουθη διεύθυνση: plastimak@plastimak.com.gr. Μετά την παραλαβή των 

βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις 

απαιτήσεις του προφίλ. Το σύνολο των πληροφοριών που θα υποβάλλετε θα τα 

διαχειριστούμε με απόλυτη εχεμύθεια. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα: 

www.plastimak.gr 

 

mailto:plastimak@plastimak.com.gr
http://www.plastimak.gr/

