сс

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
Ви готові приєднатися до міжнародної компанії та динамічної команди для великих
досягнень? Чи подобається вам зустрічатися з унікальними задачами і отримувати
цінний досвід? Ви мрієте використовувати професійні знання і навички? У вас є
можливість побудувати своє майбутнє разом з нами, тому що ми цінуємо талант
кожного.
Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посаду Налагоджувальник
устаткування у виробництві харчової продукції, Інженерно-технічна служба.

Ви будете відповідати за:


Проведення налагодження ліній на програмному рівні. Перевірку стану
взаємодії всіх вузлів устаткування, усунення асинхронності в роботі
устаткування. Участь у виконанні різних видів ремонту, випробуванні
устаткування і передачі в експлуатацію.



Попередження, виявлення та усунення технічних несправностей у роботі
устаткування.
Регулювання вузлів, механізмів та електронних приладів в процесі роботи.



Основні вимоги до успішного кандидата:





Середня або середньо-технічна освіта, курси підвищення кваліфікації.
Вміння працювати в команді.
Ініціативність.
Уважність до деталей.

Якщо ти прагнеш працювати у динамічній компанії, що об'єднує різні культури та
сфери діяльності, серед цікавих людей та висококваліфікованих фахівців та готовий
до змін, тобі необхідно надіслати резюме Olena.Barabash@UA.nestle.com, або
зателефонувати 050 380 4353, фахівець з підбору персоналу Олена Барабаш.

сс

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
Ви готові приєднатися до міжнародної компанії та динамічної команди для великих
досягнень? Чи подобається вам зустрічатися з унікальними задачами і отримувати
цінний досвід? Ви мрієте використовувати професійні знання і навички? У вас є
можливість побудувати своє майбутнє разом з нами, тому що ми цінуємо талант
кожного.
Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посаду Слюсар
контрольно-вимірювальних приладів, Інженерно-технічна служба.

з

Ви будете відповідати за:


Проведення монтажу, демонтажу, ремонту, випробування, перевірки,
юстування та налагодження контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
(КВПіА): складні і точні засоби вимірювальної техніки та автоматичного
регулювання, контролери; манометри самопишучі, контактні; автомати
живлення, тиску і температури.

Основні вимоги до успішного кандидата:





Базова або середня спеціальна освіта.
Вміння працювати в команді.
Ініціативність.
Уважність до деталей.

Якщо ти прагнеш працювати у динамічній компанії, що об'єднує різні культури та
сфери діяльності, серед цікавих людей та висококваліфікованих фахівців та готовий
до змін, тобі необхідно надіслати резюме Olena.Barabash@UA.nestle.com, або
зателефонувати 050 380 4353, фахівець з підбору персоналу Олена Барабаш.

