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OFERTA PRACY - HISZPANIA 

Nr referencyjny EURES.: 36171 
 

Osoby na stanowisko: 
OPERATOR DRUKAREK FLEKSOGRAFICZNYCH DO ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH 

Kod ISCO:  8189 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Hiszpania 

Opis pracy: Firma poszukuje operatorów drukarek fleksograficznych do drukowania 
kolorowych etykiet samoprzylepnych (do 9 kolorów). Stosowane drukarki 
typu Rotatek, Nilpeter i inne. 

Liczba miejsc pracy: 2 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: SYRGRAF S.L. 

Adres:  Pintor Vila Cinca 1 
08213 Polinya (Barcelona)  

Kraj: Hiszpania 

Telefon (z kodem kraju): +34 937 135 144 

Faks: +34 937 1351 112 

Strona internetowa: www.syrgraf.com 

Krótki opis działalności gospodarczej:  Syrgraf to firma założona w 1992. Zajmuje się produkcją etykiet . 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Barcelona 
 

 
WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie określono 

Doświadczenie zawodowe:  Wymagane 4-5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
Wymagane doświadczenie z drukiem etykiet samoprzylepnych w kolorze  z 
użyciem drukarek fleksograficznych. 

Znajomość języków:  Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego. 

 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  20 000-24 000 EUR rocznie w zależności od doświadczenia i kwalifikacji 

Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

EUR 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: roczna 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat, 40 h w tygodniu 

Data rozpoczęcia: konkretna data do uzgodnienia z pracodawcą 

Inne: Pracodawca oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania. 

 
 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 



 

Wymagane dokumenty CV  w języku angielskim 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane 
dokumenty: 

Angielski  

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

CV w języku angielskim należy przesłać do pracodawcy na adres: 
JLM@SYRGRAF.COM 
 
oraz do wiadomości na adres  
m_dapczynska@wup.gdansk.pl 
w tytule maila proszę wpisać „Adhesive labels operator” 
 

 
 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.02.2015r. 

Termin przedkładania podań o pracę 
/ zakończenia ważności oferty: 

25.05.2015r. 

 
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 
 

UWAGA: 
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 

roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie 
odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez 
potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące 
pracy.  
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