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We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!  
 

O Grupo RODOPI, com sede em Düsseldorf, é um parceiro de serviço internacional estabelecido para projetos nas áreas de 

proteção contra corrosão e tratamento de superfície de navios, iates, turbinas eólicas e estruturas de aço. 

 

As pás RODOPI concentram-se na inspeção, manutenção, reparo e reparo de pás de rotores em turbinas eólicas. Para o 

Grupo RODOPI, o ser humano com suas habilidades, experiência e motivação é crucial. Portanto, o foco está no uso justo de 

pessoal especializado treinado e em um relacionamento muito confiante com clientes e funcionários. 

 

Devido às contínuas expansões de negócios de nossas plantas na fábrica de lâminas de rotor ROSTOCK e em 

LAUCHHAMMER - DRESDEN, estamos procurando a próxima data de início possível: 

 

Equipe de produção com conhecimento grego / turco (m/f/d) 

 

Suas tarefas: 

• Você é responsável pela coordenação de sua equipe de produção 

• Eles fornecem um fluxo ininterrupto de informações e são a interface entre os gerentes do site e sua equipe 

• Você é a pessoa de contato da sua equipe para perguntas e problemas 

• Você garante um ambiente de trabalho respeitoso e confiante em sua equipe 

• Você está envolvido na construção manual de pás do rotor 

 

Suas qualificações: 

• Treinamento concluído com sucesso em um ofício ou campo técnico ou experiência em produção necessária 

• Vários anos de experiência profissional na indústria do artesanato 

• Você deve ter um bom conhecimento de alemão em combinação com um conhecimento muito bom de grego ou turco 

• talento coordenador, trabalho em equipe, iniciativa e tolerância 

• Maneira muito precisa, estruturada e comunicativa de trabalhar  

Seus benefícios na RODOPI: 

• Você se beneficia de um atraente pacote de remuneração acima da média 

• Horas de trabalho e períodos de descanso regulamentados 

• Você pode esperar uma empresa internacional, dinâmica, de mente aberta e muito amigável, com potencial de 

crescimento adicional 

• Você receberá suporte em seu desenvolvimento pessoal e profissional, por exemplo treinamentos e cursos em nossos 

parceiros e na Academia RODOPI 

• RODOPI como um parceiro forte ao seu lado 

 

A empresa está sediada nos arredores de Bremerhaven, Wismar, Rostock e Stralsund. 

Você se encontra de novo? Então não hesite em se inscrever para nós! Envie sua inscrição por e-mail para Lisa Masannek 

(career@rodopi.de), informando o salário e o período de aviso prévio desejados. Lisa Masannek terá prazer em responder a 

quaisquer perguntas que você possa ter por telefone no seguinte número: +49 (0) 211/90 99 72 50. Mais informações em 

www.rodopi.de. 
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