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Η Plastimak S.A. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρυμένη το 

1989, αποτελεί πλέον μία από τις πιο υγιείς εταιρίες μεταποίησης συσκευασίας στην Ελληνική 

αγορά, ενώ πλέον έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρία 

έχει την έδρα της στη Χαλκιδική, μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.  
 

Μέσω συνεχών επενδύσεων σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα 

συστήματα περιβάλλοντος και ποιότητας, προσφέρουμε προϊόντα συσκευασίας της ύψιστης 

ποιότητας, στηρίζοντας τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, το εργασιακό κλίμα εντός της 

εταιρίας παραμένει φιλικό, καθώς υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς κάθε εργαζόμενο μας. 
 

Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας: 
 

Γραφίστας-τρια / Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών 

ΣTΠ.5.21 
 

Η θέση αφορά τη στελέχωση του προεκτυπωτικού τμήματος (pre-press) της εταιρίας 

 

Αρμοδιότητες & καθήκοντα: 

• Έλεγχος αρχείων και διαχωρισμών χρωμάτων  

• Δημιουργία τελικού αρχείου («δημιουργικού») προς εκτύπωση  

• Επικοινωνία με πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες για την ολοκλήρωση των εργασιών 

• Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας με σκοπό την απρόσκοπτη παραγωγική 

διαδικασία 

• Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων εκτύπωσης 

• Οργάνωση και τήρηση αρχείων 

 

Απαραίτητα προσόντα:  

• Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών ή ΙΕΚ Γραφιστικής 

• Άριστος χειρισμός Η/Υ Μac, Illustrator, Photoshop 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών, επιθυμητή 

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία), απαραίτητη 

 

Επιθυμητά προσόντα:  

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας, προεκτυπωτικό 

φλεξογραφίας, ατελιέ διαχωρισμού) 

• Γνώση ART Pro ή Pack Z (pdf editing) 

• Καλή γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
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Προσωπικά Χαρακτηριστικά/Ικανότητες: 

• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων 

• Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 

• Άνεση στην επικοινωνία 

• Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα 

• Διάθεση μάθησης και εκπαίδευσης 

• Προγραμματισμός, οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια 

 

Παροχές: 

Παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής 

και Υγείας, άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο 

επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς επίσης συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης.  

 

Ωράριο: 8:00 – 16:00 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Eάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, με θέμα 

ΣΤΠ.5.21 στην ακόλουθη διεύθυνση: plastimak@plastimak.com.gr. Μετά την παραλαβή των 

βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις 

απαιτήσεις του προφίλ. Το σύνολο των πληροφοριών που θα υποβάλλετε θα τα 

διαχειριστούμε με απόλυτη εχεμύθεια. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα: 

www.plastimak.gr 
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