
 

Працівник виробництва, 

кандидати з іншими професіями  

 

Bonbonfabrik 

 

Sweet Tec GmbH, Lindhorst 4, 19258 Boizenburg/Elbe, Tel. 038847/ 3359 933, 

E-Mail: jobs@diebonbonfabrik.de 

Професійно та пристрасно працювати у команді на справжній кондитерській фабриці для 

досягнення успіху? Задавати тренди та захоплювати світ нашими смаколиками? Ласкаво просимо 

до сім'ї цукерок Sweet Tec. У регіоні Гамбурга ми виробляємо фруктові жуйки, цукерки, 

льодяники, іриски та веганські продукти на кількох найсучасніших виробничих потужностях з 

глибоким ноу-хау продукції. Ми є активним і стабільним сімейним бізнесом з понад 600 

співробітниками, який швидко розвивається і постійно зростає напротязі 16 років існування. 

Стань частиною нашої команди! 

 

Для підтримки нашої команди ми шукаємо якнайшвидше 

 

Працівника виробництва (ч/ж/і), 

з задоволенням розглядаємо кандидатів з іншими професіями 

 

Твої завдання: 

 Сортування на конвеєрі або зняття товару з конвеєра та пакування палет, маркування 

товару. 

 Комплектування товарів 

 Забезпечення оптимальної якості та кількості продукції 

 Чищення устаткування і прибирання робочого місця 

Ми очікуємо від тебе:  

  В ідеалі - досвід роботи у виробничій сфері або великий інтерес до роботи у 

виробництві або пакуванні харчової компанії 

 Технічне розуміння та бажання вчитися новому 

 Готовність працювати в 3 зміни 

Ми пропонуємо: 

 Індивідуальну та інтенсивну програму ознайомлення з завданнями для вдалого початку 

роботи у нас 

 Різноманітні завдання з широким простором для особистої відповідальності та організації 

в динамічній команді з хорошою згуртованістю 

 Гнучкий графік роботи: в адміністрації наших заводів у Бойценбурзі та/або в нашому 

Workspace в центрі Гамбурга та/або мобільна робота 

 Плоску ієрархію з культурою "ти" на всіх рівнях, відкриту комунікацію та швидкі процеси 

прийняття рішень 

 Професійно обладнаний фітнес-зал, фітнес-тренер та безкоштовні курси для фізичної 

компенсації після ласування та самовідданої роботи 

 Професійну, дружню атмосферу не лише на щорічних корпоративних вечірках, на яких 

ми святкуємо наші успіхи. 

Тобі підходить? Тоді приєднуйся до нас на солодкому боці життя і даруй нашою продукцією 

посмішку на обличчях інших людей! 

Надішли нам свої документи, бажано одним цілісним документом у форматі PDF на електронну 

пошту, вказавши бажаний рівень заробітної плати та можливу дату початку роботи. 


