
Esame vienas pirmaujančių PET ruošinių ir PET butelių gamintojų Baltijos šalyse, sėkmingai eksportuojantis savo produkciją į
Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos šalis bei Skandinaviją. PET ruošinių gamybai naudojame PET ruošinių liejimo mašinas, o butelių
gamybai – išpučiamo formavimo mašinas. Šiuo metu plečiame operatorių komandą ir ieškome motyvuoto ruošinių liejimo įrengimų
operatoriaus (-ės), kuris mėgsta iššūkius ir atsakingai žiūri į darbo kokybę. Jei savo karjerą sieji su gamybos sritimi, domiesi
technika, turi noro mokytis ir būti augančios įmonės dalimi – kviečiame prisijungti!

Įrengimų operatorius (-ė)

saugaus ir techniškai teisingo gamybos
įrengimų naudojimo užtikrinimas ir
eksploatacija;
gamybos proceso priežiūra, kontroliavimas ir
valdymas/optimizavimas;
tam tikrų gaminamos produkcijos kokybinių
parametrų fiksavimas bei reagavimas
pastebėjus nukrypimus;
žaliavų, reikalingų gamybai, pasiruošimas;
gamybos žurnalų pildymas;
tvarkos ir švaros darbo vietoje palaikymas.

Darbo pobūdis
Kokybiškos ir savalaikės produkcijos užtikrinimas:

Išsilavinimas automatikos, mechanikos ar
elektronikos inžinerijos srityje (privalumas).
Domėjimasis technika ir imlumas mokytis.
Darbo patirtis su gamybiniais įrengimais
(privalumas).
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Mokėjimas planuoti savo darbo laiką ir
atsakomybė už darbo rezultatus.
Greita orientacija, problemų sprendimo įgūdžiai,
lankstumas.
Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai,
noras ir gebėjimas dirbti komandoje.

Reikalavimai darbuotojui

Atsakingą ir įdomų darbą šiuolaikiškoje ir
pozityviai besikeičiančioje gamybos įmonėje.
Pradinius apmokymus, šaunią, visuomet
gelbstinčią komandą, dalyvavimą vidinėse ir
išorinėse mokymų programose bei galimybę
nuolat kelti savo kvalifikaciją.
Darbo aplinką, kurioje vertinamas
profesionalumas, komandinis darbas ir
orientacija į rezultatus.

Įmonė siūlo

1300-2000 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Papildomai mokamas mėnesinis kintamas
priedas, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas

Pamaininis darbo grafikas, dirbant 4 dienas (2
dieninės, 2 naktinės pamainos) ir 4 poilsio dienos.
 

Pateikdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) ir/ar motyvacinį laišką, kandidatas išreiškia savo sutikimą dėl jo gyvenimo aprašyme (CV) ir/ar
motyvaciniame laiške pateiktų asmens duomenų tvarkymo UAB „Putokšnis“, įm. k. 145196056, buveinės adresas Aerouosto g. 35, Šiauliai (toliau –
Bendrovė) vidaus administravimo (personalo valdymo) ir jo kandidatūros į Bendrovės turimas laisvas darbo vietas įvertinimo tikslais.


