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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 Παραγωγής 

ΣΠ.5.21 
 

Αρμοδιότητες & καθήκοντα: 

• Ρύθμιση του εξοπλισμού κι έλεγχος Ά και ΄Β υλών  

• Χρήση του εξοπλισμού με ασφάλεια για την επεξεργασία των εντολών εργασίας  

• Διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή και ασφαλή κατάσταση λειτουργίας 

• Συμμόρφωση με τα σχετικά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας της διαδικασίας 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος ιχνηλασιμότητας 

• Συμμόρφωση με την πολιτική και τις διαδικασίες Υγείας κι Ασφάλειας της εταιρείας  

• Συμβολή σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων 

• Συμβολή στη διατήρηση του χώρου εργασίας καθαρού, ασφαλή κι οργανωμένου  

• Ευελιξία στη μεταφορά σε άλλα καθήκοντα που θεωρούνται απαραίτητα για την κάλυψη 

των αναγκών της επιχείρησης 

 

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο, εμπειρία και γνώσεις:  

• Απολυτήριο λυκείου απαραίτητο, πτυχίο ΤΕΙ επιθυμητό 

• 2-3 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή άλλη βιομηχανική παραγωγή, επιθυμητή 

• Γνώση χρήσης Η/Υ, απαραίτητη 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά/Ικανότητες: 

• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης  

• Μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια 

• Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα και ευγένεια 

• Προθυμία επαγγελματικής εξέλιξης 
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Εργασιακό περιβάλλον και σωματικές απαιτήσεις  

Οι εργασίες εκτελούνται συνήθως σε περιβάλλον παραγωγής, χρησιμοποιώντας τον 

τυποποιημένο εξοπλισμό κι εργαλεία παραγωγής. Το επίπεδο θορύβου στο περιβάλλον 

εργασίας είναι συνήθως μέτριο. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της εργασίας, ο 

εργαζόμενος υποχρεούται τακτικά να μιλά και να ακούει. Ο εργαζόμενος απαιτείται συχνά 

να μετακινείται και να χρησιμοποιεί τα χέρια. Ο υπάλληλος πρέπει να στέκεται συνεχώς. 

Ορισμένες θέσεις σε αυτήν την περιγραφή θέσης εργασίας ενδέχεται να απαιτούν την 

ανύψωση ή / και την μετακίνηση υλικών αρκετών κιλών χειρωνακτικά.  
 

 

Παροχές: 

Παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και 

Υγείας, άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό 

περιβάλλον, καθώς επίσης συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.  
 

Ωράριο: εναλλασσόμενη 8ωρη βάρδια 06.00-14.00 , 14.00-22.00 , 22.00-06.00 

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

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

ΣΠ.5.21 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 
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