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Firma MARFLEX – M.J. MAILLIS POLAND Sp. z o. o jest jedną z wiodących firm produkcyjnych  dostarczających na 
rynek europejski wysokiej jakości folię stretch oraz paski PP i PET. 
Firma należy do międzynarodowego koncernu Maillis Group, działającego na kilkunastu rynkach, docierając do 
Klientów na całym świecie, zapewnia kompleksowe rozwiązania w dziedzinie końcowego pakowania produktów 
dla wszystkich gałęzi przemysłu. 
 

MARFLEX – M.J. MAILLIS POLAND to organizacja dająca możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz 

realne warunki rozwoju niezależnie od tego na jakim etapie kariery zawodowej jesteś. 

 
Jeśli szukasz stabilnego, bezpiecznego miejsca pracy, bliski jest Ci rozwój zawodowy oraz lubisz pracować w miłej 

atmosferze to dołącz do NAS! 
 

W związku z ciągłym rozwojem aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

    MŁODSZY MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU  
 

miejsce pracy: Karczew k/Warszawy 
 

Opis stanowiska:      

• Dokonywanie cyklicznych przeglądów maszyn, urządzeń technicznych oraz produkcyjnych do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych  

• Usuwanie bieżących usterek powstałych w trakcie eksploatacji 

• Konserwacja maszyn i urządzeń 

• Analiza awarii w raporcie zmianowym  

• Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy 

• Praca zmianowa po 12h (2 dni pracy, 2 dni przerwy) w godzinach 07:00-19:00 oraz 19:00-07:00 

Oczekiwania: 
• Wykształcenie min. zawodowe techniczne – ślusarz, mechanik urządzeń – warunek konieczny 

• Znajomość zagadnień z zakresu: mechaniki, hydrauliki i pneumatyki przemysłowej 
• Umiejętność czytania schematów elektrycznych 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Dyspozycyjność do pracy zmianowej w ruchu ciągłym 

Oferujemy: 
• Umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym 3 mcy 

• Pracę w dużej, międzynarodowej, bezpiecznej i rozwijającej się firmie 

• Realne warunki rozwoju oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego przy współpracy z 

profesjonalistami  

• System szkoleń  

• Premię miesięczną do 17% płacy brutto, premie kwartalne frekwencyjne oraz dodatkowe premie 

motywacyjne 
• Prywatną opiekę medyczną dla pracownika i członków rodziny 
• Ubezpieczenie grupowe dla pracowników i członków rodziny 
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• Realne wsparcie z ZFŚS – dofinansowanie do wypoczynku, bony świąteczne, itp. 
• Dojazdy do pracy na trasach: Maciejowice–Karczew; Sobolew-Karczew 

• Miłą atmosferę pracy � 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji CV z podanym numerem referencyjnym i zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych na adres 

e-mail: praca@maillis.pl  

 


