
 

 

PLASTICA SRL angajează: 
 

INGINER CHIMIST (LABORANT) 

 
Cerințe:  

▪ Proactiv, abilități de lucru în echipă, ușurința de a învăța ceva nou; 

▪ Cunoștințe de operare pe calculator; 

▪ Vedere/stare de sănătate bună, distingere culori, dexteritate; 

▪ Atenție la detalii, dorința de a învăța continuu, îndemânare; 

▪ Seriozitate și interes față de locul de muncă; 

▪ Cunoștințele de limba engleză reprezintă un avantaj; 

▪ Vechimea constituie un avantaj. 

 
Responsabilități: 

▪ Îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

▪ Menținerea curățeniei în aria de lucru și de producție; 

▪ Respectarea datelor tehnice, instrucțiunilor de lucru, programului de producție, 

programului de lucru; 

▪ Asigurarea și verificarea calității produselor. 

 

Beneficii: 
▪ Instruire teoretică și practică la locul de muncă; 

▪ Pachet salarial atractiv; 

▪ Se asigură decontarea transportului pe raza orașului Satu Mare. 

 
Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail 
office@plastica.ro, specificând postul dorit. Cererile de angajare se pot depune personal și la 
sediul nostru din Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr. 2, la secretariat, de luni până vineri, între 
orele 08:00 - 17:00.  
 
Informații suplimentare: 0261 757 920 
 
Plastica este o afacere de familie, înființată în urmă cu mai bine de 30 de ani, având ca 
activitate principală producția de ambalaje flexibile.

 

mailto:office@plastica.ro


 

 

PLASTICA SRL angajează: 
 

MECANIC ÎNTREȚINERE UTILAJE 

 
Cerințe:  

▪ Experiență în repararea și întreținerea utilajelor; 
▪ Studii medii de specialitate (școală profesională, liceu); 
▪ Vechime minim 3 ani; 
▪ Proactiv, abilități de lucru în echipă, ușurința de a învăța ceva nou; 

▪ Vedere/stare de sănătate bună, distingere culori, dexteritate; 

▪ Atenție la detalii, dorința de a învăța continuu, îndemânare; 

▪ Seriozitate și interes față de locul de muncă; 

▪ Cunoștințele de limba engleză și de operare pe calculator reprezintă un avantaj. 

 
Responsabilități: 

▪ Îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

▪ Menținerea curățeniei în aria de lucru și de producție; 

▪ Respectarea datelor tehnice, instrucțiunilor de lucru, programului de producție, 

programului de lucru. 

 

Beneficii: 
▪ Instruire teoretică și practică la locul de muncă; 

▪ Pachet salarial atractiv; 

▪ Se asigură decontarea transportului pe raza orașului Satu Mare. 

 
Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail 
office@plastica.ro, specificând postul dorit. Cererile de angajare se pot depune personal și la 
sediul nostru din Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr. 2, la secretariat, de luni până vineri, între 
orele 08:00 - 17:00.  
 
Informații suplimentare: 0261 757 920 
 
Plastica este o afacere de familie, înființată în urmă cu mai bine de 30 de ani, având ca 
activitate principală producția de ambalaje flexibile.
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PLASTICA SRL angajează: 

OPERATORI PRODUCȚIE (femei/bărbați) 

 
Cerințe:  

▪ Absolvenți de școli profesionale sau liceu; 

▪ Experiență în producție minim 1 an; 

▪ Proactivi, abilități de lucru în echipă, ușurința de a învăța ceva nou; 

▪ Cunoștințe de operare pe calculator; 

▪ Vedere/stare de sănătate bună, distingere culori, dexteritate; 

▪ Atenție la detalii, dorința de a învăța continuu, îndemânare; 

▪ Seriozitate și interes față de locul de muncă; 

▪ Cunoștințele de limba engleză reprezintă un avantaj. 

Responsabilități: 
▪ Îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

▪ Menținerea curățeniei în aria de lucru și de producție; 

▪ Respectarea datelor tehnice, instrucțiunilor de lucru, programului de producție, 

programului de lucru; 

▪ Asigurarea și verificarea calității produselor. 

Beneficii: 
▪ Instruire teoretică și practică la locul de muncă: cei selectați vor intra într-un proces 

de pregătire (de perfecționare) la locul de muncă; 

▪ Pachet salarial atractiv; 

▪ Se asigură decontarea transportului pe raza orașului Satu Mare. 

 
Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail 
office@plastica.ro, specificând postul dorit. Cererile de angajare se pot depune personal și la 
sediul nostru din Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr. 2, la secretariat, de luni până vineri, între 
orele 08:00 - 17:00.  
 
Informații suplimentare: 0261 757 920 
 
Plastica este o afacere de familie, înființată în urmă cu mai bine de 30 de ani, având ca 
activitate principală producția de ambalaje flexibile.
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PLASTICA SRL angajează: 

ȘEF SECȚIE PRODUCȚIE 

 
Cerințe:  

▪ Studii superioare tehnice (Politehnică, Chimie); 

▪ Vechime minim 5 ani în conducerea unei echipe de lucru; 

▪ Cunoștințe de limba engleză; 

▪ Cunoștințe de operare PC (sistemul de operare Windows și Pachetul Microsoft Office); 

▪ Proactiv, abilități de lucru în echipă, ușurința de a învăța ceva nou; 

▪ Vedere/stare de sănătate bună, distingere culori, dexteritate; 

▪ Atenție la detalii, dorința de a învăța continuu, îndemânare; 

▪ Seriozitate și interes față de locul de muncă. 

 
Responsabilități: 

▪ Îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

▪ Menținerea curățeniei în aria de lucru și de producție; 

▪ Respectarea datelor tehnice, instrucțiunilor de lucru, programului de producție, 

programului de lucru; 

▪ Asigurarea și verificarea calității produselor. 

 
Beneficii: 

▪ Instruire teoretică și practică la locul de muncă; 

▪ Pachet salarial atractiv; 

▪ Se asigură decontarea transportului pe raza orașului Satu Mare. 

 
Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail 
office@plastica.ro, specificând postul dorit. Cererile de angajare se pot depune personal și la 
sediul nostru din Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr. 2, la secretariat, de luni până vineri, între 
orele 08:00 - 17:00.  
 
Informații suplimentare: 0261 757 920 
 
Plastica este o afacere de familie, înființată în urmă cu mai bine de 30 de ani, având ca 
activitate principală producția de ambalaje flexibile.
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PLASTICA SRL angajează: 

TIPOGRAFI 
 
Cerințe:  

▪ Absolvenți de școli profesionale sau liceu în domeniul tipografic; 

▪ Experiență minim 3 ani (tipar Offset, Flexo, Roto); 

▪ Proactivi, abilități de lucru în echipă, ușurința de a învăța ceva nou; 

▪ Cunoștințe de operare pe calculator; 

▪ Vedere/stare de sănătate bună, distingere culori, dexteritate; 

▪ Atenție la detalii, dorința de a învăța continuu, îndemânare; 

▪ Seriozitate și interes față de locul de muncă; 

▪ Cunoștințele de limba engleză reprezintă un avantaj. 

 
Responsabilități: 

▪ Îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

▪ Menținerea curățeniei în aria de lucru și de producție; 

▪ Respectarea datelor tehnice, instrucțiunilor de lucru, programului de producție, 

programului de lucru; 

▪ Asigurarea și verificarea calității produselor. 

 

Beneficii: 
▪ Instruire teoretică și practică la locul de muncă; 

▪ Pachet salarial atractiv; 

▪ Se asigură decontarea transportului pe raza orașului Satu Mare. 

 
Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail 
office@plastica.ro, specificând postul dorit. Cererile de angajare se pot depune personal și la 
sediul nostru din Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr. 2, la secretariat, de luni până vineri, între 
orele 08:00 - 17:00.  
 
Informații suplimentare: 0261 757 920 
 
Plastica este o afacere de familie, înființată în urmă cu mai bine de 30 de ani, având ca 
activitate principală producția de ambalaje flexibile.
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