A megfelelő embereket gyorsan a megfelelő helyre irányítani – ez a mi erősségünk.
Mint teljes körű személyzeti szolgáltatást nyújtó vállalat több mint 20 éve kilenc telephellyel a régióban, mi megbízható és kompetens partnerek vagyunk az időszakos munka és személyzeti tanácsadás területén. Baden-Baden telephelyünk számára keresünk lelkes munkatársat tartós munkavállalásra:

› Üzemi villanyszerelő férfi/nő (Rastatt helység) átvételi lehetőséggel
Az Ön feladata

Az Ön profilja

• üzemzavarok elhárítása a lakkozó és összeszerelő berendezéseken
• az eljárás szempontjából releváns és a törvényben előírt
összes paraméter ellenőrzése
• üzemzavarok és hibák okainak vizsgálata, valamint intézkedés a hibák kijavítására
• minden üzemzavar és tevékenység dokumentálása az
IHM-ben
• információcsere a lakkozásért felelősökkel és vezetőkkel
• készenléti szolgálat
• a gazdasági termelés biztosítása
• a tervezett és az előírt lakkozási minőség biztosítása
• törvényi rendelkezések betartása
• munkavédelmi irányelvek betartása
• a minőség szempontjából releváns és engedélyköteles
paraméterek betartása

• létesítményenergetikai villanyszerelő (férfi/nő) vagy üzemeltetési szakirányban villanyszerelő (férfi/nő) szakképzettség
• tapasztalat Siemens S 7 vezérlésében
• tapasztalat Profibus hibakeresésben
• tapasztalat ABB robot programozási alapismeretekben és
elektronikában (lakkozó robot)
• folyamatábrák olvasása és értelmezése (pl. VZ eljárási
séma, lakkozó anyagáramlási tervek)
• hagyományos vezérlések (VPS)
• pneumatika ismeretek
• fűtő- és szellőzőrendszerek szervízelése (pl. kitermelési
technika, meghajtási technológia)
• rendelkezésre állás 3 műszakban
• rendelkezésre állás hétvégén

Az Ön kilátásai
• garantált hosszú távú munkavállalás
• Német Szakszervezet díjszabása szerinti bérezés
• fizetett szabadság és karácsonyi jutalom, kiegészítő juttatások és díjszabás szerinti béremelés
• órabér 19,00 €
• érdekes munkák a regionális vállalatoknál
• egy biztos és a Select által rendszeresen ellenőrzött munkahely

Kiegészítő információk
• hivatkozási szám: #5992
• közzététel: 2017.06.14.

Munkavégzés helye
• 76437 Rastatt

Örülünk az Ön pályázatának!
Az Ön kapcsolattartója
Select GmbH
Andrea Biliczki
Neckargartacher Straße 114
74080 Heilbronn
Tel.: 07131 27694-14
hn@select-gmbh.de

Select GmbH
www.select-gmbh.de
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