
OPERATOR MASZYN 
FORMUJĄCYCH

Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI) to największy na świecie producent opakowań szklanych, z którego produktów korzystają największe firmy z
sektora napojów i artykułów spożywczych. W 2016 r. przychody O-I wyniosły 6,7 mld USD, a Spółka zatrudniała ponad 27 tys. osób w 79
zakładach w 23 krajach

Konsumenci kochają szkło, a my wierzymy, że Glass Is Life™. O-I dostarcza bezpieczne, ekologiczne, tradycyjne, przyczyniające się do poprawy
wizerunku i wykonane z najwyższej jakości szkła opakowania dla wielu najbardziej znanych producentów piwa, wina, mocnych alkoholi, żywności,
a także napojów bezalkoholowych. W celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i możliwości produkcyjnych w Europie, O-I zainwestował ponad
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a także napojów bezalkoholowych. W celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i możliwości produkcyjnych w Europie, O-I zainwestował ponad
€420 milionów w latach 2013 - 2015 i w kontynuuje inwestycje w 2016 i 2017 roku.

Od ponad 100 lat nieustannie rozwijamy naszą firmę – dziś to prężnie działający, nowoczesny biznes. Jednocześnie budujemy unikalną kulturę
organizacyjną opartą na jasno określonych wartościach. Pośród nich szczególnie cenimy pracę zespołową, bez której tak dynamiczny rozwój firmy
nie byłby możliwy.

Jako operator maszyn Formujących będziesz zaangażowany w produkcje opakowań szklanych oraz realizację działań zorientowanych na ciągłą
poprawę i udoskonalanie procesu produkcyjnego

- Kontrola i regulacja parametrów ustawienia maszyny formującej: szybkości, temperatury szkła, ciśnień roboczych oraz 

chłodzenia nożyc

- Wymiana części formujących zgodnie z instrukcją
- Kontrola i regulacja poprawnej pracy mechanizmów automatu oraz kontrola i ewentualna korekta ciężaru kropli

- Analiza wyrobów i rejestracja wymienianych części oraz postojów automatu lub sekcji w odpowiednich raportach

- Usuwanie wad formowania wykazywanych przez systemy informacyjne

- Uczestnictwo w wymianie części ceramicznych zasilacza
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- Uczestnictwo w wymianie części ceramicznych zasilacza

- Wykształcenie: techniczne zawodowe/średnie/wyższe

- Doświadczenie w pracy przy maszynach produkcyjnych mile widziane
- Gotowość do pracy w systemie zmianowym

- Umiejętność podejmowania decyzji

- Umiejętność radzenia sobie ze stresem

W O-I dostaniesz możliwość rozwoju swojej kariery zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wierzymy, że dzięki szkoleniom, skrojonym na miarę
programom rozwojowym, oraz wymianie doświadczeń między krajami, nie tylko rozwiniesz swoją karierę, ale także O-I nadąży za zmieniającymi się
oczekiwaniami klientów, technologiami i trendami rynkowymi. O-I to zgrany zespół specjalistów i pasjonatów w swoich dziedzinach, wspólnie
pracujących i dzielących zainteresowania. Pracując w O-I, przyczyniasz się do ochrony środowiska, ponieważ szkło to najbardziej ekologiczny
surowiec opakowaniowy.

Prosimy przesyłać aplikację na: rekrutacja@o-i.com

Więcej informacji pod numerem 785057634
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 

O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)”.
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