Partner starker Marken.

Dolgozzon velünk Ausztriában
a világ egyik legismertebb márkájának!

Pracujte s nami v Rakúsku
pre najznámejšie značky sveta!

Sikerült felkeltenünk az érdeklődését?

Vzbudili sme Váš záujem?

Örömmel várjuk jelentkezését!

Potom sa budeme tešiť, keď nás kontaktujete:

Packservice GmbH PS Wien | Érdeklődni/Kontaktná osoba: Tomas Gacsal
Tel.: +43 (0) 6 99 . 14 82 29 01 | E-mail: tomas.gacsal@packservice.com

Kik is vagyunk mi?
Kto sme?
A Packservice Csoport 1400 dolgozót foglalkoztató és 30 németországi,
ausztriai és svájci telephellyel rendelkező középvállalat. 1980 óta különböző üzletágakba tartozó nemzetközileg
elismert márkagyártó csomagoló és
logisztikai szolgáltatójaként tevékenykedünk. Kozmetikai cikkek és élelmiszergyártók, valamint gyógyszeripari,
állateledel-gyártók, textilipari és ipari
cégek tartoznak megbízóink közé.
Sme Packservice Gruppe, stredne veľký rodinný podnik a 1400 zamestnankyňami a zamestnancami a s približne
30 pobočkami v Nemecku, Rakúsku
a vo Švajčiarsku. Od roku 1980 pracujeme ako poskytovateľ služieb v oblasti
balenie a logistiky pre medzinárodne
známych značkových výrobcov z najrozličnejších odvetví. K našim zákazníkom
patria výrobcovia kozmetiky a potravín,
ako aj podniky z oblasti farmácie, krmív
pre domáce zvieratá, textilu a priemyslu.

Mivel fogalakozunk?
Čo robíme?
Fő tevékenységünk a bércsomagolás
(contract packing). Ennek keretében
árukínálókat, kartondobozokat, állvá-

nyokat és termékcsalád-dobozokat
gyártunk, állítunk össze és címkézünk
fel, gyártunk sorozatban, szortírozunk
és csomagolunk. Gyártási munkatársaink neves márkás termékeket gyártanak sorozatban és állítanak össze
megrendelőink számára. A csomagolási munkát géppel és kézzel végezzük.
Našou hlavnou činnosťou je balenie tovarov pre zákazníkov. Displeje, skladacie
škatule, stojany a kartóny s rôznym sortimentom sa pritom vyrovnávajú, osádzajú, etiketujú, kompletizujú, triedia a balia.
Naši zamestnanci/zamestnankyne vo
výrobe na hotovo upravujú a kompletizujú známe značkové výrobky podľa objednávky zákazníkov. Baliace činnosti sa
vykonávajú strojovo alebo ročne.

Kit keresünk?
Koho hľadáme?
Ausztriai gyártóüzemeinkbe keresünk
olyan motivált és tetterős munkatársakat, akik szeretik a változatos csomagolási tevékenységeket. Rugalmas és
különböző munkálatokra alkalmas személyeket keresünk. Német nyelvtudás
előnyt jelent, de nem elvárás.
Pre naše výrobné závody v Rakúsku
hľadáme motivovaných a pracovitých
ľudí, ktorých bavia rozmanité baliace
činnosti. Mali by ste byť flexibilný(-á)

a tým pripravený(á) na rôzne druhy
prác. Znalosť nemčiny je výhodou, nie
je však povinná.

Mit kínálunk fel Önnek?
Čo Vám ponúkame?
Ausztriai gyártóüzemeinkbe továbbfejlődési lehetőségekkel bíró munkahelyet kínálunk. Segítséget nyújtunk
a hivatali ügyek intézésében és a lakáskeresésben, hogy könnyebb legyen
a beilleszkedés az új munkahelyen.
A betanítási időszakban alaptanfolyamainkon vesz részt, hogy jobban
megismerje az új munkáltatóját. Az új
Packservice munkatársakat tapasztalt
dolgozóink tanítják be, így azonnal aktívan részt vállalhatnak a munkában.
Ponúkame Vám prácu s perspektívou
v našich výrobných závodoch v Rakúsku. Aby bol Váš štart v novom zamestnaní bezproblémový, podporíme
Vás a Vašu rodinu pri chodení po úradoch a pri hľadaní bytu. Počas fázy zapracovania absolvujete naše základné
školenia, aby ste mohli lepšie spoznať
Vášho nového zamestnávateľa. Noví
zamestnanci spoločnosti Packservice
sa zaúčajú skúsenejších kolegov a už
od začiatku sa môžu aktívne zapájať.

jobs-packservice.com

