We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!
Rodopi Blades със седалище в град Дюселдорф е международен партньор в областта на услугите, свързани с
оценката, поддръжката и ремонта на роторни лопати на ветрогенератори. Благодарение на нашия разработен екип
от специалисти с дългогодишен опит и широк спектър от умения, работата ни се отличава с безупречни резултати,
гъвкавост и качество.
Търсим незабавни попълнения към екипа си:
On/Offshore Сервизен техник на роторни лопати или сервизен техник за обучение (частично/пълно работно
време)
Вашите отговорности:
Осъществяване на ремонтна дейност по монтирани роторни лопати, както и наземен ремонт на

демонтирани роторни лопати
Компетентна инспекция на роторните лопати

Документация на всички инспекции и ремонти

Провеждане на компетентни измервания на противогръмотевичната защита

Провеждане на поддръжни дейности (болтово/винтово закрепване, компоненти, масло)

Вашите квалификации:
Сертификат за завършено обучение за сервизен техник на роторни лопати или професионален опит с

конкретна насоченост
или:
Завършено техническо образование или съответен професионален опит

Мотивация за успешно преминаване на обучение за сервизен техник на роторни лопати в Гърция и/или

Германия, както и в други действащи клонове из Европа
Допълнителни Ваши предимства:
Добри технически познания

Издръжливост на височини

Изразена способност за работа в екип

Проява на внимание и надеждност

Гъвкавост и готовност за пътуване

Свободно боравене с немски или гръцки език

Добри езикови познания по английски

Компютърна грамотност

Предимствата Ви като служител в RODOPI:
Обучения и курсове при партньорски дружества и в Академия RODOPI

Регламентирано работно време и време за почивка

Привлекателно възнаграждение по колективен трудов договор, вкл. заплащане на допълнителни часове

Възможност за кариерно развитие според квалификацията

Партньор, на който да разчитате в лицето на RODOPI

Интересувате ли се от вълнуваща и финансово обезпечена дейност в международна среда? Тогава, изпратете ни
кандидатурата си по електронна поща, адресирана до г-н Музафер Исмаилоглу (career@rodopi.de). Моля, отбележете
най-ранната дата, на която може да встъпите в длъжност, както и желаното възнаграждение. Можете да задавате
своите въпроси на телефонен номер  0030 25410 22000 - офисът ни в Гърция е на Ваше разположение.
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