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IMPRESSOR/ OPERADOR DE FLEXOGRAFIA (M,F)
A Seda Ibérica está a recrutar um(a) Impressor (a) Impressor(a)/ Operador(a) de Flexografia
para a área de Produção.
O(a) Impressor(a)/ Operador(a) de Flexografia tem como missão: Garantir o cumprimento do
plano de produção, manutenção e inspeção de qualidade do equipamento de acordo com as
especificações técnicas e normas em vigor, participando ativa e construtivamente para a
melhoria contínua no seu posto de trabalho, departamento e outras áreas.
Reportando diretamente ao Responsável do Setor, terá seguintes responsabilidades/tarefas:
– Opera/ ajusta a máquina tendo em conta a segurança, qualidade e as necessidades de
produção;
– Faz o Abastecimento de tintas a utilizar na máquina;
– Alimenta a máquina com matéria-prima;
– Verifica, de acordo com o Plano de Controlo, o material impresso e reporta à qualidade
quando existe alguma dúvida do padrão do Trabalho;
– Limpeza e Manutenção (Manutenção Autónoma) de acordo com o Plano de Limpeza e
Manutenção da Máquina;
– Limpeza e Manutenção (Manutenção Autónoma) de acordo com o Plano de Limpeza e
Manutenção do Sector;
– Identifica a matéria-prima; Identifica/ Interpreta uma Ordem de Fabrico e uma Ficha Técnica;
Interpreta o Plano de Inspeção e Ensaio; Preenche a folha de produção e autocontrolo; Faz a
mudança e afinação das máquinas e de trabalhos; Monitoriza, regista e corrige as não
conformidades de acordo com os Planos de Controlo; Conhece todos os processos de fabrico;
Desempenha tarefas e projetos que se enquadrem na sua experiência profissional e na sua área
de conhecimentos, que sejam delegados pelo(s) superior(es) hierárquico(s).
Perfil:
Habilitações Literárias: Ensino Escolar Obrigatório ou Equivalente, com experiência
mínima e obrigatória de 2 anos como Operador de Flexografia;
Conhecimentos Específicos: Matéria-prima; Operação e Regulação da Máquina relativo
ao sector onde opera; Correção de Problemas de Impressão (Registo; Corte e
Tonalidade); Informática na Ótica do Utilizador; Manutenção Preventiva na Ótica do
Impressor.
Formação Complementar: Formação Técnica/Mecânica sobre a máquina e sobre a
embalagem; Formulação de tintas; Funcionamento da máquina e resolução de
problemas na área onde opera; Formação comportamental (Trabalho em equipa e
relacionamentos interpessoais); STE; Fluxo de Fabrico acompanhado pelo Chefe de
Sector
Orientação para os Clientes, Autonomia, Sentido crítico, Responsabilidade e forte
sentido de zelo, Capacidade de trabalhar sob pressão e em contextos dinâmicos,
Capacidade de comunicação e de bom relacionamento interpessoal.
Se reúne os requisitos indicados, envie por favor a sua candidatura para:
recursoshumanos_si@sedagroup.org ou entregue o seu currículo nos Recursos Humanos com
a designação de Impressor(a)/ Operador(a) de Flexografia e a indicação das expetativas
salariais. O envio da candidatura demonstra a aceitação do tratamento e análise dos seus dados
pessoais para efeitos de recrutamento.
Caso não obtenha resposta, num prazo de 15 dias úteis, deverá considerar a candidatura sem
efeito para o processo em questão, sendo que a mesma ficará na nossa base de dados durante
2 anos e considerada em oportunidades futuras desde que devidamente enquadradas com o
perfil de competências desejado.
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