Medarbetare som tryckare för etikettproduktion
Allmänt
Vi söker flexotryckare till vår nya plant inom Pharma Label/etiketter i Åstorp. Eson Pac är en ledande Pharma
producent och söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa där vi nu för att stödja våra kunder för att uppfylla
sina affärsmål i en dynamisk förändring som läkemedelsindustrin genomgår.
I rollen som Tryckare arbetar du på en nybyggd plant i Åstorp med högeffektiv utrustning med nyinvesteringar i
maskinpark och med ett starkt team runt dig. I ditt arbete kommer du ha tätt samarbete med medarbetarna och övriga
organisationen. Du rapporterar till Operations Manager i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Tryckning och kvalitetsgranskning enligt GMP
- Kontrollera och granska order innan tryckning
- Säkerställa rätt insatsmaterial till respektive order
- Samverka med övriga funktioner inom företaget
- Stötta andra avdelningar vid behov
- Driva ständiga förbättringar och effektivitet
- Rapportera i affärssystemet
Vi söker dig som är/har
- Erfarenhet av etikettbranschen
- Grafisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som tryckare
- Erfarenhet av Prepess-arbete är meriterande
- GMP-utbildning är meriterande
- Fullgott färgseende
- Godkänt Härdplastintyg
- Teknisk intresserad
- Truckkort är meriterande
- Goda datakunskaper.
Din profil:
Vi ser gärna att du är en lagspelare, noggrann, strukturerad och förstår affären. Du är kvalitetsmedveten och arbetar
bra självständigt och i grupp. I rollen är det viktigt att du är flexibel och gillar högt tempo.
Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Åstorp.
Arbetet bedrivs i 2-skift, där andra skiftesformer kan förekomma såsom 3-skift och helg.
Om detta passar din profil och du är intresserad av nya möjligheter ska du skicka din ansökan till oss med ditt CV och
en kort presentation av dig själv till oss på e-postadressen hr@esonpac.com senast 2021-01-15. Märk din ansökan
med Tryckare Åstorp
Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.

Eson Pac provide solutions for the pharma packaging supply chain and will always have the best of our customers and the end-users in mind and
heart.
Our way of working is characterized of that we seek knowledge, we are professional, we are passionate, and we embrace. We believe that by
working in this way, we will reach our vision; to safeguard human life trough competence fuelled packaging.
Nalka Invest, a fully owned investment company in the IKEA group of companies, the founder family Eliasson and management, owns Eson Pac
Group. Eson Pac provides cartons, leaflets, booklets and labels to the Pharma-ceutical industry, in which expectations on their suppliers are most
demanding. More information is available at www.esonpac.com.

