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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. 12.01.23 

Ваші завдання 

 Самостійне виконання всіх виникаючих завдань з електрики  

 Розширення виробничих потужностей 

 Регулярні роботи з технічного обслуговування відповідно до графіків технічного 
обслуговування та контролю 

 Виявлення, розпізнавання та усунення причин несправностей і збоїв у роботі 
обладнання і установок 

 Усунення дефектів в несправних деталях та вузлах 

 Ремонт і заміна несправних деталей 

 Проведення функціональних випробувань і введення в експлуатацію 
обладнання і установок, а також їх коригування в разі потреби 

Ваш профіль 

 Ви маєте закінчену освіту на електрика або з аналогічної професії в 
електротехніці 



 Ви маєте професійний досвід, бажано здобутий у компанії промислової галузі 

 Знання SPS є перевагою 

 Готовність працювати позмінно та у вихідні. 

Наша пропозиція 

 Комплексний вступний інструктаж як основа Вашого успішного старту у нас  

 Довгострокова професійна перспектива з можливостями подальшого розвитку 

 Безстроковий трудовий договір 

 Відпускні 

 Компенсація за робочий час для переміщення на теріторії підприємства та 
переодягання 

 Премії за змінну роботу до 150% 

 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 
 

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!  


