
Перетворити дитячу мрію в реальність? Хто не хотів би працювати на справжній 

кондитерській фабриці? Це може стати реальністю в Sweet Tec GmbH. Ми виробляємо 

щодня в цілому до 90 мільйонів фруктових гумок, солодощів і льодяників, яких люблять, 

смокчуть і пережовують. Ми - це сімейний бізнес з більш ніж 430 співробітниками і ми 

щодня робимо все можливе, щоб надихнути світ нашими солодкими ласощами.  

Станьте важливою частиною нашої цукеркової сім'ї, як 

Оператор машин та систем (ч/ж/і) у нашому 

ультрасучасному виробництві фруктових гумок та цукерок 

Ви несете відповідальність за: 

• експлуатацію, установку і переобладнання виробничих машин  

• усунення незначних несправностей машин і систем 

• ведення супровідної процесу документації 

• постійний контроль систем під час поточного виробництва 

• забезпечення оптимальної якості та кількості продукції 

• а також за очищення машин і робочого місця  

Що ми очікуємо від Вас: 

• в ідеалі завершену комерційну або технічну освіту 

• досвід роботи з виробничими машинами і системами  

• знання в обробці харчових продуктів - навчання в якості фахівця з харчових технологій 

або фахівця з кондитерських технологій є абсолютним плюсом 

• радість у роботі з сучасними виробничими мишинами  

• готовність працювати згідно одній з наших моделей змін - також тільки в нічну зміну 

або тільки у вихідні дні 

• знання німецької мови принаймні A2 

 

А це Ви знайдете у нас:  
 

• інтенсивну підготовку для доброго старту в наших рядах 

• надійні робочі місця з привабливою оплатою праці відповідно до тарифу плюс 

надбавки за зміну  

• в залежності від моделі зміни до 36 вихідних на рік (відпустка + вільний час за зміни)  

• обмін нарівні згідно «we-culture» та власну мережу компанії 

• довгострокові плани роботи для поєднання сім'ї та кар'єри 

• безкоштовні спортивні заняття та сучасне обладнання в нашому тренажерному залі 

• спільні корпоративні заходи та всілякі солодощі 

Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заяву, бажано електронною поштою у формі PDF-

документа або поштою, із зазначенням можливої дати початку.  

У Вас є питання? Не соромтеся телефонувати нам. На найважливіші питання заявника 

Ви знайдете відповіді тут. 

 

Sweet Tec GmbH  

Контактна особа: Birgit Kielisch 

Тел.  038847-3359933 

Email: bewerbung@sweet-tec.de 

Поштою: Lindhorst 4, 19258 Boizenburg 

 

(Забезпечення житлом можливо в окремих випадках) 

https://www.sweettec.de/karriere/
mailto:bewerbung@sweet-tec.de

