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ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ 

Техніка | робоча група Виробниче обладнання| Віттенбург | якомога швидше | 
повний робочий день (3-змінний режим) | безстроковий робочий контракт 

Ми - доктор Еткер. Вже понад 130 років ми відкриваємо нові горизонти – з піцею, тортами та 
десертами, а також цифровими платформами та послугами. Нас відрізняє якість і дух 
першовідкривача.  

Що можливо з нами? Це залежить від тебе. Ти можеш активно формувати наше спільне 
майбутнє. Ми хочемо бути частиною чогось великого. А ти також? 

ЦІ ЗАВДАННЯ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ 

• Ти займаєшся оптимізацією, пошуком та усуненням несправностей в електричних та 
керуючих технологічних системах, а також у виробничих системах.  

• Ти також виконуєш проектні роботи в цих системах. 
• Ти ретельно розробляєш технічні рішення для постійного вдосконалення наших машин.  
• У співпраці з відділом планування технічного обслуговування ти виконуєш на своїй ділянці 

роботи з технічного обслуговування, тестування та ремонту. 
• При цьому ти завжди стежиш за дотриманням інструкцій і правил техніки безпеки щодо 

запобігання нещасним випадкам, безпеки обладнання і Постанови про безпеку та охорону 
праці на підприємстві.  

• Крім того, ти надаєш підтримку змінним бригадам, які супроводжують технологічні процеси 
для забезпення безпеки виробництва. 

МИ ОЧІКУЄМО ВІД ТЕБЕ 

• Ти закінчив навчання в електротехнічній галузі (наприклад, електротехніки, мехатроніки, 
технології автоматизації). 
• Ти маєш професійний досвід, що відповідає твоїй технічній освіті, а отже, володієш 
знаннями з обслуговування виробничого обладнання, а також їх оптимізації та технічного 
догляду. 
• Ти також володієш знаннями щодо використання систем управління Siemens.  
• Ти переконуєш своїм дуже хорошим технічним розумінням та організаційними навичками.  
• Крім того, ти вмієш працювати під тиском і маєш високий рівень виробничої активності. 
• Сучасні засоби комунікації та організації на базі Microsoft Office не є для тебе проблемою.  
• Для тебе само собою зрозуміло, що ти готовий до позмінної роботи (3 зміни) та чергувань 
за викликом. 

МИ ПРОПОНУЄМО ТОБІ 
 

• Структурований вступний період 
• 30 днів відпустки 
• Дружнє та гідне людини робоче середовище 
• Пенсійну програму компанії 
• Знижки в магазині Dr. Oetker 



• Дотації в заводському ресторані 
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