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Kontakt:

Mondi Bupak se sídlem v Českých Budějovicích, patřící do mezinárodní 
skupiny Mondi, je předním výrobcem vysoce kvalitních obalových řešení 
z vlnité lepenky s dlouholetou tradicí. 

Neustále investujeme do rozvoje společnosti. Aktuálně se náš závod 
rozšířil o Customer Experience Center. Díky inovacím, kvalitě a vysokému
standardu v zákaznickém servisu pravidelně získáváme řadu národních i 
mezinárodních ocenění. Již několik let vykazujeme trvalý růst, hlavně v 
segmentu e-commerce. Velký důraz klademe na bezpečnost práce, 
ekologickou a dlouhodobě udržitelnou výrobu.

S našimi výrobky se můžete setkat v každodenním životě, např. při nákupu 
potravin a spotřebního zboží v kamenném obchodě nebo při objednávkách 
on-line. Portfolio našich produktů zahrnuje standardní klopové a tvarově 
vysekávané kartony, lepené kartony, prodejní kartony s kvalitním až 6-ti 
barevným HD flexotiskem, kartony s aplikovanou trhací, vyztužovací a 
samolepící páskou. 

ISO 9001; ISO 14001; ISO 20000; ISO 45001; FSC-STD-40-004

bupak.sales    mondigroup.com@

Naše produkty:

Naše hodnoty:

mondigroup.com
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CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU? 

Uplatnění u nás najdou silné osobnosti motivované podílet se na významném rozvoji firmy, 
ať už v administrativních nebo odborných a technických profesích.

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT: 

Pokud jsme Vás oslovili a v aktuální nabídce volných pracovních míst jste nenašli odpovídající 
pozici, zašlete nám strukturovaný životopis, společně s motivačním dopisem. 

Máme zájem o talentované, spolehlivé a pracovité jedince, kteří do naší společnosti přinesou 
své schopnosti, dovednosti a v neposlední řadě nové nápady a myšlenky. 
 

 stabilitu, budoucnost a zázemí velkého mezinárodního koncernu
 zajímavé zaměstnání blízko centra Českých Budějovic v dosahu MHD
 jeden z nejmoderněji vybavených závodů 
 možnost rozvoje, vzdělávání a kariérního růstu
 mzdové ohodnocení dle zkušeností a dovednost 
 nadstandardní systém zaměstnaneckých benefitů – 5 týdnů dovolené, 13. plat, příplatky za 
odpolední a noční směny nad rámec zákoníku práce, roční odměny za práci ve směnném
provozu, motivační příspěvek 15.000,- Kč, příspěvek na dopravu, závodní stravování, prémie 
za odpracované roky, příspěvky na dětské tábory, příspěvky na penzijní a životní pojištění, 
lékařská péče nad rámec zákona a mnoho dalších

Přijďte, zavolejte nebo pošlete životopis
Mondi Bupak s.r.o.  Papírenská 41  CZ-370 52 České Budějovice| |

+420 387 733 205  +420 387 733 328 |
prace.bupak    mondigroup.com  www.mondijobs.cz|@

mondigroup.com


	Page 1
	Page 2

