
Technolog ds. Opakowań 
La Lorraine Polska sp.z o.o. 

 Nowy Dwór Mazowiecki 

Twój zakres obowiązków 

 Poszukiwanie, proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i 

opakowaniowych, uwzględniając możliwości parku maszynowego 

 Ścisła współpraca z dostawcami zewnętrznymi w celu realizacji projektów optymalizacyjnych 

oraz planowanych inwestycji 

 Prowadzenie i koordynacja prób technologicznych przy ścisłej współpracy z dostawcami oraz 

klientami wewnętrznymi 

 Efektywna współpraca z innymi działami przy wdrażaniu nowych produktów 

 Współpraca przy rozpatrywaniu reklamacji oraz we wdrażaniu działań korygujących w 

obszarze pakowania 

 Rozwiązywanie problemów w obszarze pakowania przy użyciu narzędzi Lean 

 Przygotowanie i weryfikacja standardów operacyjnych, instrukcji oraz szkolenie Liderów i 

Pakowaczy 

 Śledzenie trendów rynkowych w zakresie wprowadzania innowacji. 

Nasze wymagania 

 wykształcenie kierunkowe techniczne: inżynieria procesowa, mechaniczna, 

materiałoznawstwo, technologia żywności 

 znajomość właściwości materiałów opakowaniowych (np. kartony, taśmy, folie, etykiety) 

 znajomość pakietu MS Office 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 

 innowacyjność 

 umiejętność rozwiązywania problemów 

 zarządzanie projektami 

To oferujemy 

 Pracę w stabilnej międzynarodowej organizacji lidera w swojej branży 

 ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz JASNA 

ŚCIEŻKA ROZWOJU 

 Godziny pracy – 8-16 

 Przyjazna atmosferę, wysokie standardy pracy 

 świąteczne KARTY PRZEDPŁACONE, paczki świąteczne dla dzieci, dofinansowanie do 

wypoczynku 

 Dla chętnych: możliwość skorzystania z transportu firmowego z takich kierunków jak: Nasielsk, 

Raciąż, Świercze, Zakroczym, Pułtusk, Płońsk, Wyszogród, Smoszewo, Maków Mazowiecki 

(jedynie 50zł / mc pokrywa pracownik, reszta kosztu po stronie pracodawcy!) 

 Narzędzia pracy odpowiednie do zajmowanego stanowiska 

 Dodatkowe świadczenia: prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty 

MultiSport, Sport i Kultura 



 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 ubezpieczenie na życie 

 owoce 

 parking dla pracowników 

 dodatkowe świadczenia socjalne 

 karty przedpłacone 

 program rekomendacji pracowników 

 transport pracowniczy 

 dostęp do świeżego pieczywa na śniadanie 

https://www.pracuj.pl/praca/technolog-ds-opakowan-nowy-dwor-

mazowiecki,oferta,1001860913?sug=oferta_bottom_bd_3_tname_115_tgroup_A 
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