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Jobdetails

Ihr Profil

Referenznummer: 2011

Schulabschluss: keine Angabe

Stundenlohn: keine Angabe €

Deutschkenntnisse: zwingend erforderlich

Vertragsart: Vollzeit/Teilzeit
Anzahl offener Stellen: 1

Kontakt

Stellenart: Handwerk

Telefonnr.: 05251 546430

Arbeitszeit: Vollzeit

E-Mail: info@zeitnah-jobs.de

Beschreibung
Mechanik maszyn produkcyjnych (m/k/t)
Jako skuteczna agencja rekrutacyjna poszukujemy zmotywowanych oraz wykwalifikowanych
pracowników w obszarze OWL, którzy poszukują interesujących miejsc pracy w znanych firmach w
regionie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, dobre perspektywy kariery oraz opcje przejęcia.
Dla naszego renomowanego klienta w dziedzinie produkcji wypiekow poszukujemy mechanika
maszyn produkcyjnych (m/k/t).
Pozycja koncentruje się na produkcji ustawianie oraz naprawa maszyn podczas produkcji.
Twoje zadania:
-

Monitorowanie maszyn produkcyjnych, pakujacych oraz sortujacych,

-

Naprawa oraz konserwacja maszyn produkcyjnych,

-

Przestawianie maszyn zgopdnie z planem produkcji.

Twoj profil:
Ukonczone szkolenie zawodowe jako elektronik(m/k/t), elektryk(m/k/t), mechanik
przemyslowy(m/k/t) lub posiadane juz doswiadczenie w przebudowie, konserwacji oraz naprawie
maszyn produkcyjnych.

-

Gotowosc do pracy 3 zmianowej ( porannej, popoludniowej oraz nocnej)

-

Umiejetnosc pracy w zespole jak i samodzielnosc,

-

Niezawodnosc oraz elastycznosc,

-

Bezwzgledna znajomosc jezyka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:
- Zatudnienie na pelen etat;
- Miejsce pracy region Delbrück;
- Dlugotrwale i konstruktywne zatrudnienie w dobrej atmosferze pracy z mozliwoscia pozniejszego
przejecia;
- Dobrze wyposazone zakwaterowanie w pierwszym okresie pracy.
Twoje perspektywy w ZeitNah:
- W naszej Firmie klient moze oczekiwac interesujacego oraz zroznicowanego srodowiska pracy z
profesjonalnymi warunkami. Atrakcyjna i uczciwa platnosc zgodna z taryfa IGZ z wieloma uslugami
specialnymi, takimi jak swiateczne i urlopowe premie oraz w 100% platne dni wolne ustawowo, co
jest oczywistoscia. Twoja osobista osoba kontaktowa towarzyszy Ci indywidualnie na nowej sciezce
kariery.
Zainteresowany/a? Czekamy na Twoje zgloszenie z informacja o Twojej najblizszej dacie
rozpoczecia.
Nalezy pamietac, ze skladajac wniosek przez e-mail wyrazasz zgode na nasza polityke prywatnosci
dotyczaca naszego procedu skladania wniosku, a tym samym zgadzasz sie na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z regulacjami o ochronie o danych osobowych.
Twoj kontakt:
Zeitnah GmbH
Alois Lödige Str.1
33100 Paderborn

info@zeitnah-jobs.de
+49 05251 54643 -12
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Jetzt online bewerben unter:
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