
 

 

 
 

 
 
 

Flamm Aerotec GmbH  Amtsgericht Schwerin HRB 12646  UST-ID-Nr.: DE 309187258  Geschäftsführer: Stefan Koch, Bernd Harbich, Horst Ullrich 

 

1 

 
Mubea Flamm (Flamm Aerotec) є признаним постачальником комплектувальних 
виробів національної та інтернаціональної індустрії повітроплавання. Сферою 
діяльності Mubea Flamm є виробництво структурних конструкцій для всіх 
двигунів конструктивної серій Airbus A320, A330, A340, A380, а також A350 і 
A400M. Mubea Flamm - це схвалена Авіаційним федеральним відомством та 
сертифікована відповідно до EN9100 виробнича компанія і є постачальником не 
тільки головних клієнтів Airbus і Premium Aerotec, а також багатьох інших 
клієнтів по всьому світу. 
 
Ми шукаємо для наступних вакансій: 
 

Вакансія Завдання Профіль 

Виробничий 
співробітник/ 
Слюсар 
(ч/ж/і) 

• Переглядати операцію в завданні і 
порівнувати її з кресленням (варіант, 
остаточний стан збірки і, при 
необхідності, деталі) 
• Вставляти компоненти в монтажні 
пристрої, кріпити, свердлити згідно 
пристрою, при необхідності зенковати і 
загвинчувати 
• Збірка окремих деталей і вузлів 
• Очищення компонентів і фем / 
пристроїв 
• Візуальний огляд кінцевого контуру 
відповідно до будівельної документації 
• Віддзеркалення противаг та 
виготовлення з'єднань противаг, при 
необхідності проведення вимірювання 
опору 
• Реалізація необхідної документації за 
завданням майстерні 

 

• Знання робот та 
матеріалів в 
металевому секторі 

• 2-річне професійне 
навчання в цьому фаху 
або 3-річне в іншому 
фаху  

• Специфічне для фаху 
навчання щодо 
виконання робот 

• Готовність працювати 
позмінно 

• Свідоме відношення 
до якості 

• Рівень знання 
німецької мови B1-B2 

Виробничий 
співробітник
обробки 
металевих 
поверхонь 
(ч/ж/і) 

• Підготовка та подальша обробка 
конструктивних елементів для обробки 
поверхні, консервації клепаних з'єднань 
• Покриття противаг конструктивних 
елементів, при необхідності закриття 
кріплячих отворів або їх видалення 
• Перевірка повноти монтажу та 
демонтажу деталей і вузлів 

• Реміснича 
майстерність 

• Базові знання в 
покритті матеріалів 
бажані 

• Досвід обробки 
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металу 

• Готовність працювати 
позмінно 

• Рівень знання 
німецької мови B1-B2 

Виробничий 
співробітник
металообро
бки (ч/ж/і) 

Кінцева обробка формованих алюмінієвих, 
сталевих і титанових компонентів: 

• Ручна обробка контурів, напр. 
формування, випрямлення, клінчування 
та розтягування, чистове оброблення, 
груба обрізка, механічна обробка та 
регулювання пристроями 
• Обробка конструктивних елементів 
напр. ручне свердління, зенковання, 
робити фаску, зачистка грату, 
стопорення, розпилювання, шліфування 

• Закінчене професійне 
навчання з металу, 
напр. як слюсар, 
фахівець з кузовів, 
працівник з листового 
металу тощо 

• або кілька років 
професійного досвіду в 
металообробній 
промисловості 

• Готовність працювати 
позмінно 

• Свідоме відношення 
до якості 

• Рівень знання 
німецької мови B1-B2 

 

Вашу заявку подайте до: 

Mubea Flamm 
Ludwig-Bölkow-Str. 2 
19061 Schwerin 
 
bewerbung.schwerin@mubea.com 
0385 / 5007 118 

 

Übersetzt aus deutscher Sprache durch mv4you, Mai 2022 
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