
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
TESCOM EUROPE GmbH & Co. KG є частиною концерна Emerson і є постачальником компонентів і 
систем для регулювання тиску і потоку газів і рідин в Європі, з місцезнаходженням в 
Сельмсдорфі. Наші регулятори тиску використовуються як у промисловому, так і в медичному 
секторах. 
 
Для зміцнення нашої команди в Сельмсдорфі, ми шукаємо негайно на необмежений строк 
 

фахівця (ж/ч/і) у сфері монтажа та випробувань 
 
До Ваших завдань входять: 
 
• Самостійний монтаж і випробування регуляторів тиску і клапанів з урахуванням діючих 
креслень і правил, також в умовах приміщень високої чистоти  
• Обробка виробничих замовлень за специфікаціями з дотриманням необхідних кількостей і 
термінів 
• Догляд та планове обслуговування робочих місць, пристроїв та пристроїв у зоні монтажу та 
випробувань 
 

Наша пропозиція для Вас: 
 
• Колегіальне спілкування та допомога у разі виникнення проблем 
• короткі канали комунікації 
• багато можливостей внести свої власні ідеї та уявлення 
• приваблива винагорода та ознайомлення з іншими областями на місці нашого знаходження 
 

Що ми очікуємо від Вас: 
 
• Освіту в якості промислового механіка в галузі обладнання та точної інженерії або порівняне 
навчання 
• Добре розуміння технічних креслень та інших виробничих документів 
• Досвід роботи у виробництві з підтримкою ІТ є перевагою 
• Задоволення від праці в команді і добру фізичну стійкість 
• Незалежний і точний спосіб роботи, надійність  
• Досвід роботи з високоякісними виробничими деталями  
• Добре знання німецької мови (рівень B2) та базові знання англійської мови (рівень B1) 
 
Ми пропонуємо Вам цікаве, різноманітне та орієнтоване на майбутнє робоче місце з 
винагородою, пов'язаною з продуктивністю, та цікавими додатковими пільгами, такими як  
пенсійна схема компанії для фінансового забезпечення Вашого майбутнього. 



 
У зв'язку з епідемією коронавірусу в нашій компанії в даний час діють спеціальні правила 
пандемії. 
 
Якщо Ви зацікавились, то будь ласка, надішліть свою заяву на: 
bewerbung.tescom@emerson.com 
 
Ми Вам раді! 
 
TESCOM EUROPE GmbH & Co.KG 
An der Trave 23 – 25, 23923 Selmsdorf 
 


