Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Informacje dla przyszłych pracowników
Dane firmy
Nazwa firmy

Feintechnik „Technika precyzyjna“ GmbH Eisfeld

Straße Nr.

Seeweg 4

PLZ Ort

98673 Eisfeld

Ansprechpartner

Herr Weber

Telefon-Nr.

03686/362-105

Fax-Nr.

03686/362-351

Email-Adresse

frank.weber@feintechnik.com

Website

www.feintechnbik.com

Krótki opis firmy

Jesteśmy europejskim, nie należącym do żadnego koncernu, producentem wysokiej jakości
maszynek do golenia i żyletek do własnych marek croma®, jak również innych marek.
Oferujemy wysokiej jakości produkty na najwyższym poziomie "Made in Germany".
Nasi klienci na całym świecie cenią nasz ciągły rozwój i korzystają z naszej, stale rosnącej
jakości produktów. Poznaj nas: Jako rozwijająca się firma, wraz z około 500 pracownikami,
szukamy ludzi, którym sprawi przyjemność rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz wniesienie
swojej wiedzy i zaangażowania do naszego zespołu.

Wymagania odnośnie zatrudnienia
Proponowany dział
zatrudnienia

Montaż 2; wtryskarki

Funkcja

Instalator, Mechatronik

Opis działań i zadań
do wykonania

-

-

-

Montaż
instalacyjny:
samodzielne
stanowisko
pracy,
konserwacja
i eksploatacja złożonych systemów montażowych i testowych do produkcji
specjalistycznych urządzeń do golenia.
Gwarancja technicznej niezawodności i dostępności oraz wdrażanie systemów kontroli
jakości produktów według ściśle określonego procesu technologicznego w zakresie
jakości, konserwacji i eksploatacji.
Profesjonalne szkolenia personelu obsługi
Ciągłe doskonalenie procesów technologicznych skierowane na planowanie i rozwój.
Priorytety ustalane są przez przełożonych pracowników zmianowych.

Profil pracownika
Specjalista z kwalifikacjami

Preferowane kwalifikacje

3,5-letni staż zawodowy w zakresie mechatroniki i mechaniki przemysłowej; 3¬letni staż
jako mechanik procesu tworzyw sztucznych/kauczuku

Wymagany staż pracy

TAK X przynajmniej 3 lata

Wymagane specjalności

Montaż: Siemens S7-Sterownik; Robotyka; Kamery przetwarzające obraz etc.
Wtryskiwanie: Wtryskiwarki różnych wielkości (siły zamykające) skonfigurowane
i gotowe do pracy: Arburg; Engel; Demag

Szczególne wymagania

Gotowość do pracy w systemie zmianowym (4 zmiany)

Znajomość języków(w
załączniku)
Niemiecki
Angielski

Europejskie poziomy kompetencji językowych, co najmniej:
A1 □ A2 □ B1 □ B2 X C1 □ C2 □
A1 □ A2 □ B1 □ B2 X C1 □ C2 □
□

Angielski komunikacyjny

Obsługa komputera
(nazwać programy
Prawo jazdy
Oczekiwania w stosunku
do pracowników

Ramowe warunki
zatrudnienia
Tygodniowy plan pracy

Dodatkowe informacje

Excel, Word, etc.

TAK X
Niezależne stanowisko pracy (związane z jedną firmą)

Stażysta

Fachkraft

Ilość dni pracy w tygodniu: 6 dni pracy, 2 dni
wolne, itd. Ilość godzin pracy w tygodniu: ok.
43 godziny./tydzień z powodu rotacyjnych
zmian. Dzienny czas pracy: 8 godzin. Praca w
systemie zmianowym: TAK, jak wyżej w tabeli:
Możliwość korzystania z naszych obiadów.
Zakwaterowanie i dojazdy do uzgodnienia

