
 

 

Constantia Teich Poland Sp. z o.o. należy do Constantia Flexibles, jednego z globalnych 

liderów w branży opakowań giętkich. Do grona naszych Klientów należą wiodący producenci 

żywności w Polsce i na świecie. Istniejemy w Polsce od 1995 roku, w chwili obecnej 

zatrudniamy ponad 220 osób. Funkcjonujemy w oparciu o najlepsze standardy jakościowe  

i organizacyjne w branży. Dbając o zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych  

i przyjaznych warunków pracy, cieszymy się opinią dobrego oraz stabilnego pracodawcy. 

Obecnie poszukujemy do naszej fabryki w Rogowcu  
 (Gmina Kleszczów) osoby do pracy na stanowisko: 

 MŁODSZY SPECJALISTA PRE-PRESS /                         

JUNIOR PRE-PRESS SPECIALIST 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oczekiwania:  
    

 Wykształcenie wyższe techniczne graficzne 

lub poligraficzne 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Zaawansowana umiejętność obsługi 

komputera, w szczególności pakietu Adobe 

CC (Illustrator, Photoshop) w środowisku 

MAC  

 Mile widziana znajomość aplikacji ESKO 

ArtPro oraz GMG Colour Proof 

 Mile widziana znajomość technik druku 

 Samodzielność i dobra organizacja pracy 

 Umiejętność koncentracji na szczegółach 

 Dobra współpraca i komunikacja 

 Nastawienie na długookresowy rozwój 

zawodowy w obszarze pre-press 

 

 

  Constantia Teich Poland Sp. z o.o. 

  Zakres odpowiedzialności: 
 

 Koordynacja projektów graficznych w 

firmie. 

 Przygotowywanie dokumentacji 

graficznej dla Klientów. 

 Prowadzenie bazy wzorów. 

 Udział w projektach realizowanych dla 

wiodących Klientów. 

 Wsparcie dla zespołu Pre-Press w 

codziennej pracy. 

 Współpraca z innymi pracownikami 
firmy, w szczególności z obszaru 
Supply Chain. 

Oferujemy: 

• Ciekawą pracę w gronie specjalistów w oparciu o najlepsze standardy w zakresie 

przygotowania druku. 

• Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, międzynarodowej firmie, będącej liderem  

w swojej branży. 

• Perspektywę długookresowego rozwoju zawodowego w środowisku sprzyjającym 

realizacji własnych pomysłów. 

• Pracę na nowoczesnym sprzęcie w środowisku Apple Macintosh,  

• Bogaty pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, aktywności 

sportowej, nagrody jubileuszowe i inne. 

• Możliwość zdobywania nagród w programie ciągłego doskonalenia  

i innych inicjatywach firmowych. 

CV  prosimy przesyłać na adres:  

Constantia Teich Poland Sp. z o.o. 

Rogowiec, ul. Austriacka 5, 97-410 Kleszczów 

tel. 44 747 02 40 / 41;  e-mail: praca@constantia-tp.com  

(w tytule: “Młodszy specjalista pre - press”) 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).” 

 


