ELHIVATOTT VAGY? ITT MEGBECSÜLNEK! COLOPLAST!
Csatlakozz egy dinamikusan fejlődő és kiemelkedő juttatási csomagot kínáló, emberközpontú, keletmagyarországi dán multinacionális vállalathoz! A dán Coloplast gyógyászati segédeszközök fejlesztésével és
gyártásával foglalkozik, s a világ kórházainak és egészségügyi intézményeinek vezető beszállítója. Vállalatunk
Dániában, USA-ban, Kínában, Franciaországban és Magyarországon gyárat, további 52 országban pedig
értékesítési képviseletet üzemeltet.
Nyírbátori csapatunkat kívánjuk bővíteni a meghirdetett Karbantartó technikus munkakörrel.
Várjuk jelentkezésed, hiszen cégünk a járvány ideje alatt is változatlanul üzemel!
Feladatok:
• összeszerelési és csomagolási folyamatok támogatása,
• termelő berendezések tervezett karbantartásának elvégzése,
• gépek rendelkezésre állásának biztosítása, üzemeltetése,
• egyéb termeléssel kapcsolatos műszaki feladatok elvégzése.
Amit nyújtunk:
• korszerű termelőberendezések és folyamatok,
• teljes alkatrész- és szerszámellátottság,
• szakmai továbbképzések elektronika, pneumatika területén,
• szakmai fejlődési lehetőség,
• munkavállaló-központú vállalati kultúra,
• igényes, modern, európai színvonalú munkakörnyezet,
• higiénikus és tiszta munkakörnyezet,
• támogató munkahelyi légkör,
• a régióban hasonló munkakörben elérhető jövedelemnél magasabb bér
• széleskörű juttatási rendszer (bónuszok, emelt összegű Cafetéria),
• ingyenes buszjárat közel 100 településről.
Elvárások:
• középfokú műszaki vagy villanyszerelői végzettség,
• ismeretek az alábbi műszaki területek valamelyikén (rajz olvasás, alkatrész ismeret):
• elektronika, elektrotechnika,
• pneumatika, elektro-pneumatika ,
• finommechanika, gépészeti ismeretek,

•
•
•
•
•

3 és 4 műszakos munkarend vállalása
számítástechnikai ismeretek,
jó problémamegoldó készség,
nyitottság új technológia megismerésére,
felelősségteljes munkavégzés.

Előny:
• releváns, gyártó környezetben szerzett műszaki tapasztalat.
Hasznos információk cégünknél a járványügyi helyzetben :
•
•
•
•
•
•

a gyár egész területén még több kézfertőtlenítőt helyeztünk ki
mindenkinek szájmaszkot biztosítunk, amelynek viselése kötelező
felhívtuk a kollégák figyelmét, hogy minden esetben és helyzetben törekednünk kell egymástól
legalább 1 m távolság megtartására
a meetingekre és étkezésre korlátozásokat vezettünk be a távolság tartásának érdekében
a kiválasztási folyamatot a fenti előírások betartásával bonyolítjuk le
a céges buszjárat igénybevétele helyett 15 ft/km üzemanyagtámogatás igénylésének ideiglenes
lehetősége a járványügyi veszélyhelyzet idejére a lakóhely és a munkahely között 50 km-ig.

Bővebb információ és jelentkezés a Karrierportálunkon keresztül, az alábbi linken, a Jelentkezés gombra
kattintva: https://bit.ly/2T3H31K

