
 
 

ТЕХНІК (Ч/Ж/І) З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

БУДІВЕЛЬ ТА ЇХ ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Техніка | експлуатація будівель та їх технічне забезпечення| Віттенбург | повний 
робочий день (3 зміни) | 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. Ти також? 

ЦІ ЗАВДАННЯ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ 

• Ти обслуговуеєш моніторингові системи і працюєш з системами управління будівлею на 
заводі. 

• До твоїх завдань входить технічне обслуговування та ремонт інженерного обладнання, 
такого як великогабаритні холодильні установки, обладнання для виробництва стисненого 
повітря, системи газового опалення, вентиляційне обладнання та кондиціонування, 
спринклерні системи, системи водопостачання та очищення, відведення стічних вод, а 
також системи транспортування піддонів. 

• Ти реєструєш дані для технічного обслуговування в SAP і працюєш з мобільними 
системами технічного обслуговування.  

• При цьому ти завжди стежиш за дотриманням правових норм і правил безпеки. 
• У координації з керівником групи інженерно-технічного обслуговування та постачання ти 

оптимізуєш об'єкти, які перебувають під твоєю опікою, та шукаєш рішення для постійного 
вдосконалення. 

 

ЦЕ МИ ОЧІКУЄМО ВІД ТЕБЕ 
 
• Ти закінчив навчання за спеціальністю "Технік холодильних систем", "Технік мехатроніки", 

"Монтажник газового та опалювального обладнання", "Технік з кондиціонування та 
вентиляції" або аналогічну освіту і маєш кілька років професійного досвіду у відповідній 
сфері діяльності. 

• Ти маєш здібності до роботи в холодильній робочій станції. 
• Тобі подобається працювати в команді в якості фахівця широкого профілю і ти 

характеризуєшся високим рівнем відданості справі і здатністю працювати під тиском. 
• Ти підходиш до складних завдань структуровано та орієнтовано на пошук рішень. 
• Крім того, ти маєш досвід використання MS Office, а знання SAP доповнює твій профіль. 
• Для тебе само собою зрозуміло, що ти готовий працювати в 3-змінному режимі та бути 

готовими до чергувань. 

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 

 

Контакт 

Dr. Oetker Tiefkühlprodukte Wittenburg KG 

Recruiting Team Wittenburg - +49 (0) 38852 611 324 – sabine.westphal@oetker.com 


