

Cukrász- / Péksegéd állás
Németországban!
Arbeitgeber: keine Angabe | Arbeitsort: Rietberg | Eingestellt am: 28.05.2019

Jobdetails

Ihr Profil

Referenznummer: 3001

Schulabschluss: keine Angabe

Stundenlohn: 9,79 €

Deutschkenntnisse: Grundkenntnisse

Vertragsart: keine Angabe
Anzahl offener Stellen: keine Angabe

Kontakt

Stellenart: Produktion

Telefonnr.: 05251 546430

Arbeitszeit: Vollzeit

E-Mail: info@zeitnah-jobs.de

Beschreibung
Mint sikeres német munkaerőközvetítő vállalat, folyamatosan olyan motivált munkavállalókat
keresünk, akik szeretnék kipróbálni magukat akár betanított, akár szakmákhoz kapcsolódó
munkakörökben. Partnerünk a régió (Ostwestfalen-Lippe) számos nagynevű vállalata, de vannak
partnercégeink Németország más területein is.
Mi, a Zeitnah GmbH csapata, nagyszerű karrierépítési lehetőségeket biztosítunk Önnek akár a
kezdeti német nyelvtudás hiányosságából származó akadályok ellenére is és mindezt vonzó
fizetéssel párosítjuk!
Egyik nagymúltú, édesipari termékek előállításával foglalkozó partnercégünk számára keresünk
akár azonnali kezdéssel péket vagy cukrászt 2019 márciusi kezdéssel.
A pozíció a különböző töltelékek és tészták eltérő receptúrák szerinti előállítására fókuszál.
Az Ön feladatai:
A gyártóberendezések beállítása, betöltése és átállítása mindig az újabb termékekre;
A termelési folyamatok felügyelete és ellenőrzése, annak zökkenőmentes lefolyásának
biztosítása;
Minőségellenőrzés, valamint ennek folyamatos dokumenálása;
Az élelmiszeriparban szokásos munkavédelmi, higiéniai és minőségi normák betartása;
A termelési folyamatban felmerülő problémák jelentése és megoldása;
A gyártóberendezések tisztítása, karbantartása, zavartalan működésük minél magasabb
szintű biztosítása

Az Ön profilja:
Már szerzett hasonló munkakörben (édesáruk ipari előállítása) tapasztalatot;
Ön nem fél önállóan dolgozni és felelősségteljesen, eredményorientáltan végzi a
munkáját;
Ön hajlandó 3 műszakban dolgozni és szívesen vállal hétvégi túlórát is.
Amit kínálunk:
Német, teljes munkaidőben bejelentett munkaviszony;
Pontos és korrekt bérelszámolás az iGZ kollektív szerződés szerint bruttó 9,79 EUR/óra;
A munkavégzés helye: Rietberg, Németország;
Hosszú távú munkalehetőség egy konstruktív szervezeti klímával rendelkező vállalatnál,
amely bizonyos idő után előszeretettel veszi át munkavallalóinkat a saját állományába;
Jól felszerelt szálláslehetőség kedvező áron.
Az Ön jövője a Zeitnah GmbH-nál:
Partnercégeinknél érdekes és változatos munkakörök várnak Önre a lehető legjobb és
legkedvezőbb munkakörülmények között. A munkabéreket az iGZ kollektív szerződés előírásai
szerint fizetjük, így minden ezzel járó juttatás (karácsonyi és nyaralási juttatás), valamint az átlagon
felüli éves fizetett szabadság, számunkra magától értetődő. Tanácsadóink egyike végigkíséri Önt
azon az individuális karrierúton, amelyet Ön választ a Zeitnah-nál.

Felkeltettük érdeklődését? Várjuk fényképes szakmai önéletrajzát a munkakezdés leghamarabbi
lehetséges dátumának megjelölésével!

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben online küldi el pályázatát, elfogadja a pályázati
folyamatra vonatkozó adatvédelmi feltételeinket és ehhez kapcsolódóan hozzájárul az adatai
feldolgozásához és tárolásához.

Ihre Aufgaben

Jetzt online bewerben unter:
https://www.zeitnah-jobs.de/jobangebote/cukrasz-pekseged-allas-nemetorszagban/
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