We are looking for REAL HEROES - Show us what you're made of!
Merkezi Düsseldorf'ta bulunan RODOPI Group, korozyon önleme ve gemi, yat, rüzgar türbinleri ve çelik yapıların yüzey
işlemlerinde projeler için kurulmuş uluslararası bir hizmet ortağıdır.
RODOPI Blades, rüzgar türbinlerinde rotor kanatlarının muayenesi, bakımı, onarımı ve onarımına odaklanmaktadır. RODOPI
Grubu için, yetenekleri, tecrübeleri ve motivasyonları olan insan çok önemlidir. Bu nedenle odak noktası, eğitimli uzman
personelin adil kullanımı ve müşteriler ve çalışanlar ile çok güvene dayalı bir ilişkidir.
Tesislerimizin ROSTOCK ve LAUCHHAMMER - DRESDEN rotor bıçağı fabrikasındaki sürekli işletme genişletmeleri nedeniyle
bir sonraki olası başlangıç tarihini arıyoruz:
Yunanca / Türkçe bilgisi olan üretim çalışanı (m/f/d)
Görevleriniz:
• Üretim ekibinizin koordinasyonundan siz sorumlusunuz
• Kesintisiz bilgi akışı sağlarlar ve site yöneticileri ile ekibiniz arasındaki arayüzdür
• Sorularınız ve sorunlarınız için ekibinizdeki irtibat kişisisiniz.
• Ekibinizde saygılı ve güven veren bir çalışma ortamı yaratırsınız
• Rotor kanatlarının manuel olarak yapımında rol oynuyorsunuz
Nitelikleriniz:
• Bir zanaat veya teknik alanda eğitimi başarıyla tamamladı ya da gerekli üretim tecrübesi
• El sanatları sektöründe yıllarca süren mesleki deneyim
• Çok iyi derecede Yunanca veya Türkçe bilgisiyle birlikte iyi derecede Almanca bilgisine sahip olmalısınız.
• Koordinatif yetenek, takım çalışması, inisiyatif ve hoşgörü
• Çok doğru, yapılandırılmış ve iletişimsel çalışma şekli
RODOPI’deki avantajlarınız:
• Çekici, ortalamanın üzerinde bir ücret paketinden faydalanırsınız
• Düzenlenmiş çalışma saatleri ve dinlenme süreleri
• Daha fazla büyüme potansiyeli olan uluslararası, dinamik, açık fikirli ve çok dostane bir şirket bekleyebilirsiniz.
• Kişisel ve mesleki gelişiminizde, ör. ortaklarımızda ve RODOPI Akademi'ndeki eğitimler ve kurslar
• Yanında güçlü bir ortak olarak RODOPI
Kendini tekrar buluyor musun? O zaman bize başvurmakta tereddüt etmeyin! Lütfen başvurunuzu, maaşınızı ve ihbar
sürenizi belirterek Lisa Masannek'e (career@rodopi.de) e-posta ile gönderin. Bayan Lisa Masannek, sorularınızı aşağıdaki
numaradan telefonla cevaplamaktan mutluluk duyacaktır: +49 (0) 211/90 99 72 50. www.rodopi.de.
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