Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Informacje dla przyszłych pracowników
Dane firmy
Nazwa firmy

Remy & Geiser GmbH

Straße Nr.

Remy & Geiser Str. 1

PLZ Ort

98553 Nahetal-Waldau / OT Hinternah

Ansprechpartner

Herr Steffen Schrickel

Telefon-Nr.

036841/338-11

Fax-Nr.

036841/338-19

Email-Adresse

steffen.schrickel@remy-geiser.de

Website

www.remy-geiser.de

Krótki opis firmy

y
j

Remy & Geiser jest innowacyjnym i doświadczonym producentem opakowań pierwotnych,
dostawcą dla przemysłu farmaceutycznego. Historia firmy sięga ponad 140 lat. W trzech
miejscach w Niemczech
wytwarzamy szeroki asortyment tworzyw sztucznych, szkła
i opakowań z elastomeru. Większość produkcji odbywa się w dwóch miejscach w Turyngii , w
których jest zatrudnionych w sumie około 240 pracowników.
Główny nacisk kładziemy na produkcję tworzyw sztucznych metodą wtrysku, montaż
systemów zamykania, oprzyrządowanie, produkcję pojemników szklanych oraz zakraplaczy i
plastikowych pipet. Firma posiada certyfikat zgodnie z EN ISO15378. Produkty wytwarzane są
w pomieszczeniach czystych i sterylnych.

Wymagania odnośnie zatrudnienia
Proponowany dział
zatrudnienia
Funkcja
Opis działań i zadań
do wykonania

Wtryskarki Zakład Hinternah
1.

Instalator/operator wtryskarek

2.

Stażysta – mechanik procesów technologii tworzyw sztucznych i kauczuku

- Montaż i demontaż różnych form wtryskowych na wtryskarkach (Siła zamykania 22-110 ton)
według instrukcji
- Podłączanie urzadzeń schładzających i innych urządzeń peryferyjnych
- Uruchomienie produkcji z wykorzystaniem karty lub plików instalacyjnych
- Kontrola wytworzonych produktów za pomocą wzorców referencyjnych
- Przygotowywanie wzorców dla zapewnienia jakości
- Zgodność dokumentacji procesu końcowego
- Kontrola,
- Monitoring i optymalizacja procesu automatyzacji
- Realizacja zamówień po uzyskaniu akceptacji drugiego zespołu

Profil pracownika
Stażysta

Preferowane kwalifikacje

Pracownik wykwalifikowany

Pracownik niewykwalifikowany

1.

z doświadczeniem zawodowym
Pracownik wykwalifikowany – mechanik procesów technologicznych

2.

Wykształcenie średnie

Wymagany staż pracy

NIE

Wymagane specjalności

Mile widziana znajomość wtryskarek firmy Arburg, Dr.Boy, JSW

Szczególne wymagania

Odróżnianie kolorów, brak uczuleń na środki dezynfekcyjne

Znajomość języków(w załączniku) Eu
Niemiecki
Angielski
Angielski komunikacyjny
Obsługa komputera
(nazwać programy)
Prawo jazdy
Oczekiwania w stosunku
do pracowników

Ramowe warunki
zatrudnienia

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

NIE X
Zaangażowanie w pracę i optymalizację procesów, dobra motywacja, umiejętność
skutecznego komunikowania się i współdziałania w grupie, samodzielne stanowisko
pracy, gotowość do doskonalenia zawodowego i możliwości pracy w systemie
zmianowym.

Stażysta

Specjalista

Godzinowy plan pracy

Ilość dni pracy w tygodniu: 5
Ilość dni pracy w tygodniu: 5
Ilość godzin pracy w tygodniu: 40
Ilość godzin pracy w tygodniu: 40
Dzienna ilość godzin pracy: 8
Dzienna ilość godzin pracy: 8
Praca na zmiany: TAK – od 18 lat
Praca w systemie zmianowym: TAK
Praca w weekend:: NIE
Praca w weekend: TAK
Inne: Po pomyślnym zakończeniu
Sonstiges: Wynagrodzenie powiązane z wynikami
stażu zostanie złożona oferta umowy pracy – premie za bardzo dobrą pracę
o pracę

Dodatkowe informacje

Informacje o gminie/miejscowości Nahetal-Waldau:
ok. 3.500 Mieszkańców
Szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, gabinet stomatologiczny, możliwość
zrobienia zakupów na miejscu
Najbliższe miasta: Schleusingen - ok. 5 km, Suhl - ok. 15 km, stolica Landu Erfurt ok. 70 km – połączenia autobusem lub pociągiem
Mieszkanie na miejscu; Pomoc w znalezieniu mieszkania/pokoju
Opieka/wsparcie podczas pracy przez przydzielonego opiekuna
Możliwość zamówienia obiadów
Za bardzo dobrą pracę i zaangażowanie oferujemy pracownikowi dodatkowe
wynagrodzenia (premie), jak również długoterminową umowę o pracę.

