Повна зайнятість

УПАКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ПРЕПАРАТІВ (М/Ж/Р)

Ретельно допомагайте у виробництві.
Фрідріхсдорф/Гессен (поблизу
Франкфурта-на-Майні)

Ми продаємо лікарські
препарати, виготовлені в ЄС,
медичні вироби, медичну
коноплю та безрецептурні
препарати власної марки.
У фармацевтичній галузі,
що швидко розвивається і
орієнтована на майбутнє,
ми успішно працюємо з
2002 року. Тому ми шукаємо
нових співробітників! Наша
високомотивована команда
складається майже із 260
співробітників, які успішно
будують спільне майбутнє у
місті Фрідріхсдорф поблизу
Франкфурта-на-Майні.

Тимчасово

Що на тебе чекає:
• Чудове робоче місце в світлій
новобудові нашої фірми
• Зарплата, що відповідає
ринковій
• Стандартний робочий час
• Робоче місце в міжнародному
відкритому до спілкування
колективі
• Привабливе корпоративне
пенсійне страхування і
страхування на випадок
інвалідності
• Різноманітний вибір напоїв

Що тобі треба
мати з собою:
• Мотивацію і бажання
працювати
• Задоволення від можливості
працювати в команді, що
складається з представників
багатьох національностей
• Хорошу дрібну моторику
• В ідеалі — володіння
німецькою мовою
• ЛАСКАВО ПРОСИМО
УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ!!!

Що треба робити:
• Упакування лікарських
препаратів і фармацевтичних
виробів
• Маркування та
перемаркування імпортованих
лікарських препаратів

Звертайся до пані Кароліни
Герсковіц [Karolina Herskowitz]
по телефону 06172-4999105 або
по електронній пошті
bewerbungen@axicorp.de

РАЗОМ МИ
ХОЧЕМО ПОСТІЙНО
ВДОСКОНАЛЮВАТИСЬ.
МИ РОЗРАХОВУЄМО НА
ВАС

ЗАСТОСУВАТИ
ЗАРАЗ!

Full Time

PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS (M / F / D)
Carefully you put everything together for
the package.

Friedrichsdorf/Hessen
(near Frankfurt/Main)

We sell EU pharmaceuticals, medical devices, medicinal cannabis
and OTC own brands. We have
been a successful part of the future-proof pharmaceutical industry since 2002, and are currently
experiencing a period of growth,
which is why we are looking to
recruit! We are a highly motivated
team of some 260 employees based in Friedrichsdorf near Frankfurt/Main that successfully works
together to tackle the future.

Temporary

What we will
provide:

What you will
bring to the team:

• A great workplace in a well-lit
new company building

• Motivation and desire to work

• A salary in line with the market

• Enjoyment in your work in a
team made up of many different
nationalities

• Regular working times

• Goodfine-motorskills

• A job in an international and
open-minded team

• Ideally, basic knowledge of the
German language

• Attractive corporate pension
plan and disability insurance

• UKRAINIAN REFUGEES
WELCOME!!!

• Varied free choice of drinks

What you will do:
• Packaging medicines and
pharmaceutical products
• Labelling and re-labelling imported medicines and pharmaceutical products
If this sounds like you, apply by
speaking to Ms Karolina Herskowitz on 06172-4999105
or by emailing
bewerbungen@axicorp.de

THEN
APPLY!

TOGETHER WE WANT
TO CONTINUOUSLY
IMPROVE. WE COUNT
ON YOU TO DO THIS.

