We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!
Ο όμιλος RODOPI με έδρα το Ντίσελντορφ είναι ένας εδραιωμένος διεθνής συνεργάτης για έργα στους τομείς της
αντιδιαβρωτικής προστασίας και της επιφανειακής επεξεργασίας των πλοίων, των σκαφών αναψυχής, των
ανεμογεννητριών και των χαλύβδινων κατασκευών.
Τα πτερύγια RODOPI επικεντρώνονται στην επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση των λεπίδων ρότορα σε
ανεμογεννήτριες. Για τον Όμιλο RODOPI, ο άνθρωπος με τις δεξιότητές του, την εμπειρία και τα κίνητρά του είναι
καθοριστικής σημασίας. Ως εκ τούτου, εστιάζεται στην εύλογη χρήση εκπαιδευμένου ειδικευμένου προσωπικού και σε μια
πολύ εμπιστευτική σχέση με τους πελάτες και τους υπαλλήλους.
Λόγω των συνεχών επιχειρηματικών επεκτάσεων των εργοστασίων μας στο εργοστάσιο ρόδων ROSTOCK και στο
LAUCHHAMMER - DRESDEN ψάχνουμε για την επόμενη πιθανή ημερομηνία έναρξης:
Παραγωγός με γνώσεις ελληνικών / τουρκικών (m/f/d)
Οι εργασίες σας:
• Είστε υπεύθυνοι για το συντονισμό της ομάδας παραγωγής σας
• Παρέχουν μια αδιάκοπη ροή πληροφοριών και είναι η διασύνδεση μεταξύ των διαχειριστών του χώρου και της ομάδας
σας
• Είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας στην ομάδα σας για ερωτήσεις και προβλήματα
• Εξασφαλίζετε σε σας την ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα εργασίας
• Συμμετέχετε στη χειροκίνητη κατασκευή των λεπίδων ρότορα
Τα προσόντα σας:
• Έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η κατάρτιση σε ένα σκάφος ή τεχνικό τομέα ή η απαιτούμενη εμπειρία στην παραγωγή
• Πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη βιοτεχνία
• Πρέπει να έχετε καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας σε συνδυασμό με πολύ καλή γνώση των ελληνικών ή τουρκικών
• Συντονιστικό ταλέντο, ομαδική εργασία, πρωτοβουλία και ανεκτικότητα
• Πολύ ακριβής, δομημένος και επικοινωνιακός τρόπος εργασίας
Τα οφέλη σας στο RODOPI:
• Παίρνετε ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβών άνω του μέσου όρου
• Ρυθμιζόμενες ώρες εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης
• Μπορείτε να αναμένετε μια διεθνή, δυναμική, ανοιχτόμυαλη και πολύ φιλική επιχείρηση με περαιτέρω δυνατότητες
ανάπτυξης
• Θα λάβετε υποστήριξη στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη, π.χ. εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
μαθήματα στους συνεργάτες μας και στην Ακαδημία ΡΟΔΟΠΗ
• Η RODOPI ως ισχυρός συνεργάτης στο πλευρό σας
Βρίσκεσαι και πάλι; Τότε μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς! Στείλτε την αίτησή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
Lisa Masannek (career@rodopi.de), αναφέροντας τον επιθυμητό μισθό και την προειδοποίηση.
Η κ. Lisa Masannek θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορείτε να καλέσετε τηλεφωνικά στον αριθμό: +49 (0)
211/90 99 72 50. Περισσότερες πληροφορίες στο www.rodopi.de.
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