
Pracovná pozícia: Nastavovač orezových liniek 
 
Charakteristika pracovnej pozície: 
Výkon obslužných činností pri tlačovom stroji vrátane zodpovednosti za dokončujúcu linku 
rotačného stroja. 

Príklady pracovných činností: 
Zodpovedá za správnu obsluhu a zoraďovanie na dokončujúcej linke Gämmerler, resp. RIMA, 
nastavuje orezové nože na orezových linkách RIMA, resp. Gämmerler, 
v závislosti od pokynu vedúceho nákladového miesta, zmenového majstra pre tlač ovláda  
   odvíjač, 
dbá o správne využívanie času pri príprave (údržba, prestoj, porucha) na starostlivosť 
   o technický stav stroja, 
v priebehu tlače pravidelne kontroluje kvalitu tlače (základné kvalitatívne parametre pre  
   falcovanie a orez produktu), v prípade zistenia nepresnosti resp. nezhody oznamuje toto  
   vedúcemu nákladového miesta alebo zmenovému majstrovi pre tlač, 
práce, povinnosti a kompetencie využíva v prípade potreby na oboch tlačových strojoch 
   Lithoman III 32 str., Lithoman III 48 str., Lithoman IV 64 str., KBA Compacta 918 a Polyman  
   podľa rozhodnutia zmenového majstra pre tlač, 
pripravuje a kontroluje spôsob vykladania podľa TP, pričom samotné počty, vykladanie a ostatné 
   náležitosti konzultuje s vedúcim nákladového miesta, resp. so zmenovým majstrom pre tlač,  
   kontroluje predpísaný počet produktov na TP a rozdeľovníku z expedície, 
zodpovedá za odovzdanie signálnych a redakčných výtlačkov na určené miesto – voči podpisu 
   do knihy signálnych výtlačkov v zmysle TPP – 05, 
kontroluje správnosť zapisovania vytlačených paliet nákladu a úplnosť vypísaných paletových  
   štítkov počas pracovnej zmeny, pri preberaní a aj odovzdávaní zmeny pri rozpracovanej  
   zákazke, 
pri zaradení na odvíjači – preberá kotúče papiera voči výdajke papiera, kontroluje pritom šírku, 
   názov, gramáž a kvalitu kotúča, ako aj jeho prípadné poškodenie, 
koordinuje robotníkov pri tlači, 
zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku. 
 
Kvalifikačné požiadavky: 
Stredoškolské vzdelanie, zameranie polygrafické - výhodou 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
skúsenosti na obdobnej pozícii výhodou, 
zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci nevyhnutnou podmienkou (nepretržitá prevádzka) 
odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozíkov výhodou 
organizačné schopnosti 
flexibilita, vysoké pracovné nasadenie 

Miesto výkonu práce: Bratislava, Pekná cesta 6 
Dátum nástupu: ihneď, príp. dohodou 
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na plný úväzok 
Mzdové podmienky: dohodou 
 
 
Kontakt na oddelenie HR:  
e-mail: kariera@grafia.sk,  
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3111 


