
KOSMETIKOS GAMINTOJA (-AS): 

 

Ar svajoji savo rankomis prisiliesti prie visų SOLIDU produktų? Tuomet šis darbas yra puiki proga 

tai padaryti! Laukiame ir turinčių patirties, ir dar tik norinčių jos įgyti. Svarbiausia - noras dirbti, 

kruopštumas, atidumas detalėms ir atsakomybės jausmas. 

Dėl darbo prašome kreiptis el. paštu hello@soliducosmetics.com. 

 

KOKS TAI DARBAS? 

- SOLIDU produktų formavimas ir išpilstymas; 

- Nustatyto produktų kiekio suformavimas pagal vadovės skirtą planą; 

- Kitas rutininis darbas pagal įmonės gamybos procesus; 

- Formuojamų produktų kokybės užtrikrinimas; 

- Produktų paruošimas pakavimui; 

- Tvarkingos darbo vietos bei higienos užtikrinimas; 

- Kitų tiesioginės vadovės skirtų užduočių vykdymas. 

- Darbas pilnu etatu, dirbant 8 val. per dieną darbo dienomis. Pagal poreikį gali reikėti dirbti 

savaitgaliais ar kitokiomis pamainomis. Viršvalandžiai ir savaitgalinis darbas apmokami papildomai. 

 

KO TIKIMĖS IŠ TAVĘS? 

- Privalumas, jei turi patirties gamybos sektoriuje arba chemijos, mikrobiologijos, medicinos, 

farmacijos ar panašios srities išsilavinimą (tačiau tai nebūtina); 

- Esi atidi (-us) detalėms, kruopšti (-us), atsakinga (-as); 

- Gebi laiku ir kokybiškai atlikti paskirtas užduotis; 

- Greitai įsisavini informaciją, gebi sekti instrukcijas, bet taip pat ir mąstyti savarankiškai ir 

prisitaikyti prie dinamiškos darbo aplinkos; 

- Į poziciją aplikuok laiško temoje nurodydama (-as) „darbo pozicija 2021B”; 

- Ieškai ilgalaikio darbo. 

- Gebi dirbti rutininį, pasikartojantį darbą. Tai tavęs negąsdina, o verčia vis gerinti savo rezultatus; 

- Sugebi per skirtą laiką atlikti visas skirtas užduotis, nepalieki darbų rytojui; 

- Šiame darbe būtina anglų kalba. Ji reikalinga susikalbėti su bendradarbiais bei suprasti instrukcijas, 

kurios gali būti ir lietuvių, ir anglų kalbomis. 

- Neturi alergijų ar jautrumų, kurie trukdytų dirbti su kosmetikos žaliavomis. 

 

KĄ SIŪLOME? 

- Įgyti patirties kosmetikos gamyboje ar pagilinti žinias šioje srityje; 

- Jauną, šiltą ir entuziastingą kolektyvą – augame, mokomės ir keičiamės kartu, tad prisidėsi prie 

visko, ką kuria SOLIDU; 

- Dinamišką atmosferą ir galimybę tobulėti savo darbe; 

- Galimybę augti ir keistis kartu su SOLIDU: dalyvauti įmonės procesuose, atrasti naujų įdomių 

sričių, kur pritaikytum savo žinias ir gebėjimus, tokių kaip produktų kūrimas ar naujų projektų 

organizavimas; 

- Darbo vietą Naujamiestyje, arti miesto centro; 

- Siūlomas atlyginimas 700 Eur (prieš mokesčius) su galimybe augti. 

 

 

mailto:hello@soliducosmetics.com


 

 


