Ми, наступники Фердинанда Шульца (Ferdinand Schultz Nachfolger), є групою компаній з
більш ніж 340 співробітниками в 13 місцях. Нашими основними філіями компанії є:
конвеєрна техніка, а також сервіс і торгівля навантажувачами Linde. Автосалон з
підключенням до груп Volkswagen і Skoda та індивідуальне будівництво транспортних
засобів в секторі вантажних транспортних засібів.
Ми шукаємо для наступних вакансій в м.Росток:
Вакансія
Прибиральник
будівель (ч/ж/і) у
денну зміну

Адміністратор ІТмережи та систем
(ч/ж/і)

Завдання
• проведення
технічного
очищення на
різних об'єктах
• прибирання
офісів,
філіальних
приміщень,
коридорів,
кухонь та
сантехнічних
споруд
• професійне
застосування та
використання
миючих засобів
• робота з
високоякісними
очисними
машинами
Kärcher
• створення,
монтаж,
обслуговування
та
адміністрування
ІТ-систем
• створення
мережних
коплексні
системи із
апаратних і
програмних
компонентів
• забезпечення
існуючих ІТмереж
• впровадження
необхідних ІТпроцесів у
координації з
учасниками
процесу та
партнерами по
інтерфейсу

Вимоги
• початковий
досвід
прибирання є
перевагою, але
не обов'язковим
• надійність,
фізична
стійкість і
вміння
самостійно
прицювати
• готовність
придбати
необхідні
знання для
роботи
• водійські
права

Ми пропонуємо:
• командні та
корпоративні
заходи
• корпоративний
велосипед
• вільний
розподіл
Вашого
робочого часу
• пенсійна
схема компанії
• знижки для
співробітників
• дотації для
заняття
спортом
• корпоративні
пільги

• Успішне
завершення
освіти в якості
ІТ-спеціаліста
або
порівнянного
навчання
• бажані
професійний
досвід у сфері
проектування
ІТ-процесів
та/або супорт
• знання
адміністрування
операційної
системи
• досвід роботи
з мережевими
сервісами, в
адмініструванні
систем баз
даних,
поштових

• корпоративний
велосипед
• командні та
корпоративні
заходи
• їдальня, що
належить
компанії
• корпоративне
управління
охороною праці
• пенсійна
схема компанії
• дотації для
заняття
спортом
• добрий зв'язок
до мережи
громадського
транспорту
• корпоративний
лікар
• пільги для
співробітників

• розробка
внутрішніх
програмних
рішень та
адаптація
існуючого
прикладного
програмного
забезпечення
• навчання в
областях
користувача

Електрик/ Технік
електроніки (ч/ж/і)

• Ремонт,
технічне
обслуговування
та перевірка
безпеки
електроприладів
та зарядних
пристроїв
• монтаж
Wallboxen
• технічне
обслуговування
та монтаж
будівельної
електрики
• впровадження
VDE-тестування

серверів і
віртуалізації
• висока
мотивація до
ознайомлення з
новими
продуктами
• сильні навички
спілкування та
співпраці, а
також гнучкість
у праці
• водійські
права категорії
B
• навчання
електриком
• незалежний і
самостійний
спосіб роботи
• водійські
права категорії
B

• обідня перерва
біля води

• пенсійну схему
компанії
• святкові та
різдвяні бонуси
• корпоративний
велосипед
• навчання в
компанії
• командні та
корпоративні
заходи
• корпоративні
пільги

Повинні матися базові знання німецької мови.
Будемо працювати разом? Тоді ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заяву.
Контакт:
Anke Steinke
адміністрація Ferdinand Schultz Nachfolger
Telefon +49 (0)381 65 86 615
www.fsn.de
E-Mail personal@fsn.de

