Інженер-технолог з виробництва пластмас –
вітаються також випускники
Для подальшого розширення нашого виробничого
майданчика в Шверіні ми шукаємо для зміцнення
нашої команди віддану, мотивовану та технічно
досвідчену особу для вакансії:
Інженер-технолог з виробництва пластмас – вітаються також випускники
Ваші головні завдання
• Ви познайомитеся зі світом виробництва пластикових деталей.
• Ви несете відповідальність за підготовку технічних умов, закупівлю, введення в експлуатацію
та кваліфікацію машин та інструментів для лиття під тиском.
• Ви несете відповідальність за розвиток і моніторінг серійного виробництва з урахуванням
необхідної якості.
• У рамках виробництва медичних виробів Ви впроваджуєте нормативні вимоги щодо
кваліфікації, валідації та модифікації виробів.
• Крім того, Ви відповідаєте за розробку та впровадження оптимізаційних рішень для
підвищення якості продукції та економічної ефективності.
Ваш профіль
Ви підходите нам, щоб сприяти розвитку нашої команди, якщо:
Ви успішно закінчили освіту в галузі пластмас і технологічної інженерії або з порівнянної
кваліфікації,
• Ви маєте початковий практичний досвід в автоматизованому серійному виробництві
пластикових деталей під тиском,
• також володіти знаннями в оптимізації виробничих процесів і забезпеченні стандартів якості,
• Вас вірізняють незалежність, аналітичний та якісний спосіб роботи та проактивність,
• Ви - командний гравець і Ваші добрі комунікативні навички є однією з Ваших сильних сторін.
• Базові знання німецької мови
Ваші перспективи
• Підтримка з першої хвилини з комплексною програмою введення в коло завдань,
регулярними зустрічами з колегами і керівниками, які допоможуть Вам в інтеграції та розвитку.
• Гнучкий графік роботи та мобільна робота
• Спільне проектування нового виробничого цеху з найсучаснішими виробничими
потужностями
• Постійний трудовий договір, 30 днів відпустки, різноманітні додаткові пільги, а також субсидії
на пенсійне забезпечення та фітнес-програму компанії « qualitrain»
• Лізинг велосипедів, корпоративні переваги, корпоративні заходи

Ми чекаємо на Вашу заявку електронною поштою на адресу: jobs-schwerin@ypsomed.com, із
зазначенням Ваших очікувань щодо заробітної плати та Вашої найранішої дати початку роботи.
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