сс

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію
Інженер-електронік
Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посаду Інженер-електронік,
Інженерно-технічна служба.

Ви будете відповідати за:
 Забезпечення:
- проведення ремонтів, налагодження окремих елементів, блоків, вузлів та
пристроїв електронного обладнання, його правильної технічної
експлуатації;
- зберігання та збереження електронної техніки, запасних частин,
комплектуючих;
 Підготовку:
- ліній до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів;
- проектів графіків оглядів, випробувань та ремонтів електронного
обладнання, метрологічної перевірки вимірювальних приладів.

Основні вимоги до успішного кандидата:
 Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 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

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує студентів прийняти участь у
Виробничій програмі стажування напрямок "Якість та безпека продуктів".

Мета нашої програми - підготовка кваліфікованих фахівців та майбутніх лідерів
компанії. Отримавши комплексний досвід у виробництві продукту, кожен учасник
матиме можливість після закінчення програми зайняти одну з провідних посад в
компанії.
Тривалість практики - 1 рік.
Вимоги до кандидатів:









студент 4-6 курсу;
технічна / технологічна освіта;
знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
особиста відповідальність;
лідерські якості;
комунікативні навички;
гнучкість та мобільність;
здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:
 знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
 реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
 співпрацю з динамічною командою професіоналів;
 офіційне працевлаштування та оплату праці.

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

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
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.
Стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у виробництві
харчової продукції 5 розряду не менше 1року.
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

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію
Оператор очисних споруд
Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посаду Оператор очисних
споруд, Інженерно-технічна служба.

Ви будете відповідати за:





Обслуговування комплексу очисних споруд потужністю 250 куб.м. на добу.
Здійснення експлуатації аеротенків.
Миття флотатора, ємностей та інших комунікацій.
Виконання поточних та планових профілактичних робіт по обслуговуванню
обладнання очисних споруд (промивання механічної решітки та видалення
накопичених відходів; чистка фільтрів у повітродувці, заміна мастила і т.п.).

Основні вимоги до успішного кандидата:
 Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією - не менше 1 року.
 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

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує студентів прийняти участь у
Виробничій програмі стажування напрямок "Engineering".

Мета нашої програми - підготовка кваліфікованих фахівців та майбутніх лідерів
компанії. Отримавши комплексний досвід у виробництві продукта, кожен учасник
матиме можливість після закінчення програми зайняти одну з провідних посад в
компанії.
Тривалість практики - 1 рік.
Вимоги до кандидатів:









студент 4-6 курсу;
технічна / інженерна освіта;
знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
особиста відповідальність;
лідерські якості;
комунікативні навички;
гнучкість та мобільність;
здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:
 знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
 реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
 співпрацю з динамічною командою професіоналів;
 офіційне працевлаштування та оплату праці.

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

Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію
Фахівець відділу впровадження ініціатив NCE та Управління Загальною
Продуктивністю (TPM)
Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посаду Фахівець відділу
впровадження ініціатив NCE та Управління Загальною Продуктивністю (TPM), відділ
«Впровадження ініціатив NCE та управління загальною продуктивністю(TPM)».
Ви будете відповідати за:







Впровадження ініціативи NCE/TPM на фабриці ;
Координація впровадження 5S на фабриці;
Проведення навчань по модулях NCE на усіх рівнях;
Активна співпраця з людьми - координація роботи Комунікаційної команди;
Підтримка ТРМ та робочих груп на лінії;
Координація вирішення базових проблем (методологія 6 Sigma, kaizen, DMAIC,
SMED).

Основні вимоги до успішного кандидата:








Знання пакету MS Office (Excel, Word, Power Point та Publisher).
Досвід проведення презентацій.
Досвід проведення навчань.
Знання англійської мови (високий рівень).
Вміння працювати в команді.
Ініціативність.
Уважність до деталей.

кщо 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.

