
Промисловий фарбувальник (ж/ч/і) 

Ми шукаємо мотивованого і надійного співпрацівника для нашого лакофарбового цеху.  

Ваше завдання - фарбування металевих деталей (окремих деталей і вузлів).  

Необхідно мати знання роботи фарбування розпиленням.  

Очікується самостійний спосіб роботи і готовність працювати позмінно. 

Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заяву з документами  

 

на електронну адресу gerd.schultz@dmt-demmin.de 

 

 

Для нашого відділу підготовки роботи ми шукаємо співпрацівників для 

підготування робіт або для калькуляції (альтернативно: технолог (ж/ч/і). 

Ваші завдання: 

- Розрахунок деталей та підготовка пропозицій за запитами та документами клієнтів 

(креслення, списки деталей, інструкції з обробки тощо) 

- Розрахунок проектів вузлів відповідно до креслення 

- Відповідальності за вартість та якість в розрахунках 

- Визначення потужності 

- Визначення часу для фрезерування (час на переобладнання та на виготовлення 

одиниці продукції) за допомогою програмного забезпечення CAD / CAM (бажано мати 

попередні знання, забезпечується інтенсивна внутрішня підготовка / навчання за 

допомогою програміста) 

Твій профіль: 

- досвід в машинобудуванні та заводському машинобудуванні 

- професійний досвід у сфері технічного розрахунку та підготовки 

- впевнена робота з загальними продуктами MS Office та системою ERP (напр. Infor) 

- здатність до роботи у команді та до самостійних ініціатив 

- надійність та мотивація. 

Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заяву з документами  
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на електронну адресу gerd.schultz@dmt-demmin.de 

 

 

Оператор ЧПУ - лазерів  

Ми шукаємо оператора лазера з ЧПУ якомога швидше. Перевагою були б завершена 

професійна освіта або професійний досвід в металообробній професії, досвід обробки 

листового металу, бажано в лазерному різанні, але і іншим претендентам з інтересом до 

металевої професії ми надаємо шанс. 

Ваші завдання: Експлуатація та налаштування лазера, різання деталей з листового 

металу, робота за кресленнями, вимірювання та перевірка заготовок. 

Якщо Ви зацікавились, то подайте заявку на адресу gerd.schultz@dmt-demmin.de 

 

 

Для шукачів роботи ми пропонуємо кваліфікаційну можливість повисити 

кваліфікацію на зварювальником 

Якщо Ви в даний час безробітні, але маєте професію або працювали в обробці металів, 

то ми пропонуємо Вам пройти кваліфікацію на зварювальника. 

Ми з нетерпінням чекаємо на Ваших заяву з документами та біографією.електронною 

поштою на gerd.schultz@dmt-demmin.de 

 

Оператор фрезувальних/ріжучих верстатів з ЧПУ 

Ми пропонуємо постійну посаду в якості оператора фрезувального / ріжучого верстата 

з ЧПУ. 

Ваші завдання: Налаштування, експлуатація, вимірювання та тестування, а також 

внесення коректив в різні центри обробки з ЧПУ в індивідуальному та малому 

серійному виробництві. 

Ваш профіль: Ви пройшли навчання в якості оператора ріжучого верстата, маєте кілька 

років професійного досвіду в експлуатації фрезерних верстатів або бажаєте 

переорієнтуватися професійно для зміни кар'єри і готові кваліфікуватися. 

Ви готові працювати позмінно і можете працювати самостійно і сумлінно, як в команді, 

так і наодинці? Ви пунктуальні і надійні? Тоді подайте заяву зараз! 
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Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заяву з документами і біографією на адресу 

gerd.schultz@dmt-demmin.de 
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