We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!
Групата RODOPI със седалище в Дюселдорф е утвърден международен сервизен партньор за проекти в областта на
корозионната защита и повърхностната обработка на кораби, яхти, вятърни турбини и стоманени конструкции.
Остриетата RODOPI се фокусира върху проверката, поддръжката, ремонта и ремонта на роторните лопатки на
вятърните турбини. За групата RODOPI човекът с неговите умения, опит и мотивация е от решаващо значение.
Затова акцентът е върху доброто използване на обучен специализиран персонал и много доверчивите отношения с
клиентите и служителите.
Поради непрекъснатите бизнес разширения на нашите заводи във фабриката за роторни лопатки ROSTOCK и в
LAUCHHAMMER - DRESDEN търсим следващата възможна дата на стартиране:
Служител в производството с познания по гръцки / турски (m/f/d)
Вашите задачи:
• Вие носите отговорност за координацията на вашия продуцентски екип
• Те осигуряват непрекъснат поток на информация и са интерфейс между мениджърите на сайта и вашия екип
• Вие сте лицето за контакт във вашия екип за въпроси и проблеми
• Осигурявате уважителна и доверчива работна атмосфера във вашия екип
• Участвате в ръчната конструкция на роторни остриета
Вашите квалификации:
• Успешно завършено обучение в занаятчийска или техническа област или опит в производството
• Няколко години професионален опит в занаятчийската индустрия
• Трябва да владеете немски език в комбинация с много добри познания на гръцки или турски
• Координативен талант, работа в екип, инициативност и толерантност
• Много точен, структуриран и комуникативен начин на работа
Вашите предимства в RODOPI:
• Възползвате се от атрактивен пакет над възнаграждения над средното ниво
• Регламентирано работно време и периоди на почивка
• Можете да очаквате международна, динамична, отворена и много приятелска компания с допълнителен потенциал
за растеж
• Ще получите подкрепа в личното и професионалното си развитие, напр. обучения и курсове при нашите
партньори и в академията RODOPI
• RODOPI като силен партньор от ваша страна
Откриваш ли се отново? Тогава не се колебайте да се обърнете към нас! Моля, изпратете кандидатурата си по
електронната поща на Lisa Masannek (career@rodopi.de), като посочите желаната от вас заплата и период на
предизвестие. Г-жа Lisa Masannek ще се радва да отговори на всички въпроси, които може да имате по телефона на
следния номер: +49 (0) 211/90 99 72 50. Допълнителна информация на www.rodopi.de.
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