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Ilim Timber, міжнародна компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії, є одним з провідних 
виробників високоякісних пиломатеріалів з хвойних порід деревини. По всьому світу 
компанія має чотири виробничі майданчики, в тому числі два в Німеччині (Ilim Timber 
Germany), Ilim Nordic Timber GmbH & Co. KG у Вісмарі та Ilim Timber Bavaria GmbH у 
Ландсберзі-ам-Лех, на яких працює загалом понад 950 співробітників. Ilim Timber 
Germany виробляє високоякісну продукцію для будівництва шляхом переробки 
хвойної деревини (сосни та ялини) з лісових господарств зі стійким використання 
ресурсів, в першу чергу для регіонального ринку (клеєний брус, фанера, поперечно 
клеєний брус, покрівельна обрешітка, дошка), а також для світового ринку. Тим самим 
на двох підприємствах Ilim Timber у Вісмарі та Ландсберзі-ам-Лех можуть щорічно 
зберігатися понад 2 300 000 тонн CO2. Завдяки такому сталому використанню 
деревини компанія Ilim Timber Germany разом зі своїми партнерами, власниками лісів 
і клієнтами робить значний внесок у захист клімату завдяки постійно відростаючій 
сировині. На майбутніх співробітників чекають цікаві професійні виклики, сучасні 
умови праці та відповідальні завдання з різнобічними можливостями для розвитку 
власної особистості. Ми хотіли б разом з Вами сприяти подальшому успіху компанії. 
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Ваші завдання 

Ви навчитися сортувати та перевіряти деревину відповідно до сертифікованих правил 
сортування та якості. Ви будете займатися ремонтом пил, ножів та фрезерних 
верстатів. Ви також будете відповідати за експлуатацію та моніторинг виробничих 
машин і систем. 

Стажування розпочнеться 01 серпня 2023 року. 

Ваш профіль 

 Інтерес до техніки 

 Вміння працювати в команді 

 Ремеслана майстерність      

 



Наша пропозиція 

 Тісний зв'язок між теорією та практикою 

 Довгострокова професійна перспектива з можливостями подальшого розвитку 

 Відпускні 

 Компенсація за робочий час для переміщення на теріторії підприємства та 
переодягання 

 Привабливі знижки для працівників у деяких місцевих магазинах та інтернет-
магазинах 

 Заходи для співробітників, такі як сімейні свята та різдвяні вечірки 

 Знижка на харчування в їдальні компанії 

 Безкоштовна вода 

 Парковка для співробітників 

 Надається робочий одяг 

 Можливість оренди велосипеда 

 Підтримка витрат на проїзд, навчальні матеріали та проживання в гуртожитку 
 

Koнтакт 

Ilim Nordic Timber GmbH & Co. KG 

Катрін Хюн (Kathrin Hühn) 

Kathrin.Huehn@ilimtimber.eu 

Am Haffeld 2 
23970 Wismar 
Deutschland / German 

Ми будемо раді Вашій заявці!  


